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 ""נ רפוס ארוי ףסוי ר"רהומ ןואגה וניבר תדוקפ תחת

 םימש ה רעש הזו םיקלא תיב םא יכ הז ןיא תנשב שדחתנו

 וע שע הדובע ה לכ לכתו

 תרמשמל זא וקקח תורוש

 ק

 ה"מקת תנשמ

 םעל יל םוי ה ךתוא םי

 הלאו

 התראפתב תדמוע וז תסנכה תיב,

 ה ןעמל טרפלו רדסל ק

 ְק "פל

 השארה ןבא לע קוקח



 ,ח"וצ ףדור הלענה ינברה ב"ש ,םיברמ 'ה ארי ,רבג ןויצמ ךרובי ןכ

 א"טילש רעצלמש לאומש דוד 'ר ח"הרה

 ייחת דכאי הרש תרמ ת"בנמ הבושחה ז"ע

 ד"יה ל"צז רפוס בקעי םהרבא 'ר צ"הגה תב

 הטעט 'קד בר

 ל"צז רפוס ןמסוז יבר ק"הגה וניבר דכנ

 ,םילפכב הזה רפסל ותרזע דעב

 הספדהל עויסו ,ויתורצואב רשא י"תכ רמוח

 םימשה ןמ 'ה תאמ לופכ אהי ורכש

 םימיענבו בוטב םינשו םימי תוכיראל הכזיו

 א"בב םלשוריו ןויצ תמחנב תוארלו

 תורומש תויוכזה לכ

:055 

 התגטסנ [כהט6 7

 קגחותו [61:01ם 0 4

 : תבותכה

 רפופ דוד ברה

 ב 14 תוריאמ םינפ 'חר םילשורי

 0 .-- : תירבה תוצראב
 6 0 7ז

 2 ויק א רפוס לשיפ ר"רה
 פזססאוץעמ א.צ ווע יל 199 י"נ ןלקורב



 שקאפ תרכזמ

 םיקרפ הרשע ללוכ

 דע הרסוה םוימ שקאפ השודקה הלהקה ימי ירבד

 םנויבצ / .הינברו הלהקה ייחמ תומישר / .הנברוח

 ינפל הירגנוה תנידמב תולהקה לש םחור ךלהמו

 םהייח תוחראו םהיתומחלמ /  .דוריפה

 "םישודק ןורכז" / .דוריפה תפוקתב

 ישודק לש רוהטה םרכזל --

 האושב ופסנש שקאפ

 .ד"יה המויאה

 תכירעב

 רפוס דוד ב"ש ברה



 שקאפ תרכזמ
 ?שילש ךרכ

 (ד"שת -- א"צרת)

 םילוגד םישיא / םיגהנמ / זןמטלא ןושמש יבר

 / איקסנישוד יבצ ףסוי יבר / הדעה ךותמ

 תפוקת / רנייטש ןהבכה סחנפ יבר

 / תומשנ תרכזה / האושה

 םידפסה / תוחפסנ

 םיזורח

 דועו

 ו"ת םלשורי קיהוע

 ג"לש תה



 םעפ שקאפ תייה תוליהקה ראפ

 םעזב תחיש למח אלו סרה ביוא

 דעמ ףא ךילגר עדגנ םא ךנוק

 דעל וריהזי הרות ירואמ ךירש

 ףלא ול ויהש םדו רשב ךלמל לשמ

 ותוא ןיסלקמ ויהו בהז ירנד םיפלא

 ול אוה יאנג אלהו ,ףסכ לשב

 .(ב גל תוכרב)

 רּבד תישאר

 םרוה רשאו ףנוה רשא ,שיאה לש וקלחב ולפנ לודג תוכזו דובכ

 ,הז דיקפת אלמל שגי אל ,אוה שפנ לעב םא םלוא .ךלמ לש וחבש רדסל

 וחכ יכ חוטב 'יהיש ,דחאה .םירבד ינשב םלש ומצע אצמו קדב ןכ םא אלא

 יכרד וינפל םייולגו םיעודי יכ ,ינשה ,תעמוש ןזואל הברע ותצילמו ויפב

 שפנ לעב םא .ותרובגו ופקת השעמ לכו ותלשממ ירדס .ךלמה לש ובוטו

 רצקמהו ,ךלמל ול אוה יאנג ךלמ לש וחבשב טועימה יכ ,עדי ,אוה

 .ושפנב םשא םשא םייחרכההו םיתואנה םיראותב

 ,ךלמל סלקל זוע ושפנ ךורדת ,תומילש ויתועידי הנייהת םא ,ןכל

 'יימוד ולו ורובידמ הפי ותקיתש 'יהת ,תומוגפ ויתועידי הניידת םאו

 ,'ה תורובג ללמל האנ ימל (ב גי תוירוה) ל"זראמ רבדל אמגוד .הלהת

 .ותלחת לכ עימשהל לוכיש ימל

 לכב ונוטלש ירדסו ורשע ,ךלמה ישעמ ריכהל רבדה השק םנמא

 רשפא תובר תוריקחו תושירד י"ע יכ ,ירשפאה רדגב אוה מ"מ ,ףקיהה

 רבד לבקתיש דע ,דחא לא דחא םברקלו םישורדה םיטרפה לכ ףוסאל

 לוקשלו ךירעהל ,אוה -- ירשפא יתלב ילואו -- השק המכ יפ לבא .םלש

 ו



 רבד תישאר

 ויסכנו ויתוחכ תורצוא תא ,ידוהי שיא לש תינחורה ותוהמ תא תומילשב

 ,ןוילע ירתס הגישמו םיקחש העיקרמ הנוצרב םדאה תמשנ .םיינחורה
 ליכשהלו ןיבהל ביתנ הל ריאת 'קה הרותחו וינפל םיחותפ םורחו קמועה

 רשא םלוסה תולעמב תולעל ץמאתמ ידוהיה שיאה .םישודק תעד אצמלו

 םדאה ינב םע ויתוכילהו ויתווצמ ישעמ ,ודומל .המימשה עיגמ ושאר
 רשא יפכ ,םישטולמו םינדועמ ,בלבש הדובעה לש רוהט בהז םיצבושמ

 תחא שפנ לש וכרע תא ףיקי ימו ותדובע תא אופיא ךורעי ימ .ודי גישת
 ? לארשימ

 תא ןישועה אבולמל \ הרותה תא ןישועה ןיטועמ המוד וניאש ןויכמו

 .הנוכנ הכרעה לארשיב המלש הלהק ךירעהל חמכו המכ לע השק ,הרותה

 תא שיגדי אלו ,תומכה תניחבמ תינוציח הניחבמ 'ישעמ חבש רדסיש ימ

 תוריסמ תדמ תא סנ לע הלעי אלו ,הלא םישעמ ושענ םהבש ,םייחה יאנת

 אצי אל ,שדוקה תד םויק ןעמל הלהקה ינב ולעהש זעה ץמאמהו שפנה

 ,בהז ירנד םוקמב ףסכ .ירנדב סלקיו תפלוסמ 'יהת ותכרעה .ותבוח ידי

 הלאשהו ,בהז םוקמב ףסכ ,גוסה תא םג יכ ,תומכה תא קר אל הנשי

 !יוארכ ויחבש ונתי אל םא ,רובצל ול אוה יאנג אלהו ;לאשת

 ,שקאפ השודקה הלהקהמ רבודמהשכ ,תונויערה םה הלאכו הלא

 תולגל תורשפאב התיה םאה .הבהאב ולוע תנעוטו 'הב הקובדו הקובח

 הלהקה תונבו ינב לש םיעונצהו םיבוטה םהישעמ ירתס ינפ לעמ טול

 אל ?המלש הנומת רומגלו תולגנה לא תורתסנה תא ףרצל ידכב ,איהה

 ותייאר יכ ,רמוא הוה ,שפנה םינפב המ תוארל תושר םדאה יניעל הנתינ

 חרכומכ .הרסחו היוקל ,דבלב הריאמ הניאש אירלקפסאב איה וריבח תא
 אלהו בהז ירניד םוקמב ףסכ ירנידב השודקה הלהקה תא סלקל ,רבדה

 | ! םהל אוה יאנג

 (םש תוכרב) בקעי ןויע לעב ןואגה ירבדב םחונ יתאצמו יתבשח

 לכהו םסרופמ אוהש ,יאנג ןיא ךלמל יכ ,סלקמל 'יפ ול אוה יאנג : ל"הזב

 .כ"ע ןוכנ לע סלקל עדי אלש יאנג אוה סלקמל אלא ,רתוי ול שיש םיעדוי

 ,רתויו רתוי תחבושמ התיהש ועדי אלה ,שקאפ תא וריכהש הלא ,ןכל
 םהינבל רפסל ופיסוי םהו ,ןוכנ לע סלקל עדי אלש סלקמהב ןורסחה ולתיו
 הלהקה תא וריכה אלש ,הלאלו ,ךרוצה לככו םתעידי בטימ לככ םהירחא
 .עיגמה חבשהמ וארי אל ולוכו וארי והצק ספא יכ ,ועדי ,הרקיה

 ,חנומ םמוקמב ,םשה תשודק לע םשפנ ורסמש ,שפנ יחונ לש םדובכו
 ינבמ הלוגס ידיחי תודוא ונבתכש המב זיבו ,ולוכ להקל עגונש המב ןיב
 .* השודקה הלהקה

 השמ ר"רה האריו הרות ץיברמ ללוהמה ג"הרה לש וטע ירפמ םה וללה תורוש *

 דימלת ,שקאפמ ל"צז רללימ םהרבא ה"ומ ג"הרה לש ותב ןב ,'חיש רשיפ בוד

 | .ל"צז ןמטלא ןושמש יבר וניברל ןמאנ

-6- 



 רדסמה תמדקה

 יל יתירכ רשא ,םיחתפנ םירפס השלשה ,הבצמה הדעו הזה לגה דע
 תליהק השודקה הדעל חצנ ןורכז יתומקהו התניפ ןבא יתירי ,תאזה ראב
 ינברו יגיהנמ לש םרכזלו םמשל םה םישדקומ וללה םיקרפ הרשע .שקאפ

 הרותה לגד יאשונ ,ויה םלועמ רשא םשה ישנא ,הידסימו הינוב ,הליהקה

 תדה תמחלמ ימחול ,תודהיה תומוח ירמוש ,תומוצעתו זועב הרוסמהו

 .שפנ ףרחב
 םיקידצה םינואגה וניתובאמ הכורא תרשרש הנמנ הדעה ידסיימ ןיבל

 רבדנ ופיסוה עיזו למעב ,הליהקה יחירב תא קזחל ןתיא ודמעש ולא ,ע"נ
 ירפ ושע םגו הדשה יצע תא וחירפהו ולידגה ,היתומוח היבגהל ךבדנ לע

 ,םיקהבומ םימכח ידימלת הנממ "יב אלוכד אכרכ 'יה שקאפ ,הבונת

 עמשו ,ןומהה םלוע םג 'ה יארי ,ןומרכ תוצמ יאלמ םיתב ילעב הנממ

 .םיחוחה ןיב הנשושכ ,םיקחרמל הכלה הליהקה ראפ

 ךורעל ,ינא ילרוגב לפנ ,ילע הרפש שקאפ תליהק תלחנש תויהו

 יגהנמ םסרפל ,תורודל םהייח תוחרואו םהימגתפו םהירבד תא רדסלו

 רבעה רוד לש םפקת ישעמ ,לוע יקרופ םע םתמחלמ ,ךרד ימימת ישנא

 ק"ק יאצוי ינבלו ,ונירחא ונינבל ,תורוהט תורמאו ךרע יבתכמ ,ויתורוקו
 ושרדי רשא ולא לכלו ,תובא תרוסמל םינמאנ וראשנ רשא ,ו"יה שקאפ
 ארובה תדובעל תוררועתה ,םעטו ןח ירבד םהב אוצמל ונירפס יפד לעמ

 , .ש"תי
 םיריבכה םהישעמ טוריפ ןעמל ונשדקה םינושארה םיקרפ העשת

 תונברה רתכב ושמשש ןמאנ יעור ,םלוע דוסי יקידצ םינואגה םינברה לש
 םימכח ידימלת ילודג רובע עבקוה רשא ה-ירישע הב דועו .שקאפב
 תוריסמב וקסעש הניפו דתי ןהמ ,תודבכנ תוחפשמ לש םנורכז ,הליהקהב

 .םערזמ ףוסי אל םרכזו ,השודקה הדעה תחרפהו ןינב ןעמל

 ,הליהקה ינב ךרי יאצוי םילוגד םישיא וטלבוה וללה תוחפשמ ןיבמ

 ירפ ושעו וחילצה ,וכנחתנו ולדגתנ הב ,השודקב םתדילו םתרוה רשא

 .םרואל וכלה םיברו ,לבת ינפ וחירזה םתקדצו םתרות רואו ,הלעמל

 ,הרצקב םעפו הכוראב אב םעפ ,רפוס טעה ןכ רצויה דיב רמוחכ הנה
 רדהמ ונערג םא ,םישודקה םהיתומצעמ החילסו וטמ שקבל ונילע ןכל

 אלש ונפסוה וא ,םללהמ יפכ שיאו שיא תתל ןוגהכו יוארכ רבד םנואג
 תוחפשמ המכ ולעוה אל םא םגו ,םתמלוה םניא רשא םיראות קודקדב

 ישנא םירקי םיתב ילעב לש תומש ונתאמ ומלענו ןורכזל רפס לע תובושח

 ימל תתל וניתנווכ 'יה אלו ,תעגמ ההכ די ונחוכ יפכ ונישע יכ ,השעמ
 'ה תאמ לופכ 'יהי םרכש ,תוכז ףכל ונתוא ןודיש ימ לכו ,תערגמ אוהש

 .םימשה ןמ



 רדסמה תמדקה

 לע 'הל תודוהל ילע ,רמגה לע ךרבל ת"ישה ינכיז רשאכ התע ןבל
 רשקבו .ךרבל האנ ילו ךרבא ינא ,םויה דע ידועמ ,ינלמג רשא בוטה לכ

 .ל"זח רמאמב יתרהרהש המ ןאכ תולעהל יתרמא הז

 דיתע ,למגיו דליה לדגיו 'כד יאמ אריוע בר שרד (ב טיק) םיחספ

 ,קחצי לש וערזל ודסח למגיש םויב םיקידצל הדועס תושעל ה"בקה

 הכרב לש סוכ וניבא םהרבאל ול ןינתונ ןיתושו ןילכואש רחאל

 קחציל ול רמוא ,לאעמשי ינממ אציש ךרבמ יניא ןהל רמואו ,ךרבל
 בקעיל ול רמוא ,ושע ינממ אציש ךרבמ יניא ןהל רמוא ,ךרבו לוט

 הדיתעש ןהייחב תויחא יתש יתאשנש ךרבמ יניא ל"א ךרבו לוט
 לוט דודל ול רמוא 'וכו ךרבו לוט השמל ול רמוא ,ילע ןרסואל הרות
 תועושי סוכ רמאנש ,ךרבל האנ ילו ךרבא ינא ,ןהל רמוא ,ךרבו
 .(רחא ןונגסב חלשב 'פ ר"מ 'יעו) ארקא 'ה םשבו אשא

 ךרבא ינא ,ולא םלועה תובא םוקמב דוד רמאי ךיא ,והמת םישרפמה
 הררשה חקיל ודחפי עשוהיו וניבר השמש רחא טרפבו ,ךרבל האנ ילו
 ינפמ ,בשייל איבמ (םיחספ 'סמ) 'קה ה"לשה ,תועושיה סוכ לע ךרבל
 ךרבא ינא רמא ןכל ,אנירחא יבגל חרוא ארקנו 'יבאומה תורמ אב דודש
 .ןיע תיארמ רפסב א"דיח ברה 'יעו ,ךרבמ חרוא ל"יקד

 ללכ תא סחימ המל ,דוע קדקדמ (רסומ טבש לעבל) יילא שרדמ 'סב
 א"גמ 'יעו) המלש ותטמש בקעי לש וערזל אלו קחצי לש וערזל לארשי
 .(ז"קס א"צקת

 ולא רובע אקוד תדחוימ םיקידצ לש וז הדועס יכ רמול רשפא ילואו
 הארהו ,ונוק ןוצר תושעל וראוצ טשפ רשא ,וניבא קחצי רחא םיסחיתמה
 לארשי םשבו םילילאב רפוכ רשא ידוהיל ךיא ,הזע שפנ תוריסמ תורודל

 לכ ןכלו ,ש"תי ותשודק ןעמל ומצע בירקחל ןכומ תויהל וילע ,הנוכי

 אלו לעבל וערכ אל ,ושדק דובכ םש ילגרל וכת רשא תורודה ישודק

 ורבקנו ופרשנ דקומה לע וכלה ,תוכמו יבש ונועו ולבס אלא ,םתד ורימה
 .יקה הרותה יטפשמו יקוח לע ורבעי אלש ,םייח

 םויג וטשפ םח ,ונוכי קחצי ערז םשב םירוהטהו םישודקה ולא לכ

 םימש תוכלמ לוע זוצרב ולבק ,םתבשמ לע וקחש רשא םיללעתמהל

 לכ ,תאזכ הדובע הירחא ןיאש המת הדובע ודבע ,דמש תורודב המלש

 זידב ,םתציחמל ברקתהל רשפא יאש םוקמ ,תומר תולעמב ולעתנ ולא
 תובא םע דחי הלודג הדועסב בסהל וכזי ,אובל דיתעל םרכש ולטיש אוה

 .הניכשה ויזמ תונהילו ,לארשי יעור העבשו םישודקה

 תומשנה ואובי ,תמא לש דסח ,קחצי לש וערזל דסח למגיש םוי ותואב

 ותרכנ ,םהימי ימדב ועדגנ המל ,ץראה טפושמ םנובלע עובתל תורוהטה

 רשא ולא ,םירשי תורוד דימעהל וכז אל רשא ולא ,'ה ימש תחתמ םבאב

 ל



 רדסמה תמדקה

 לע ולע רשא ולא לכ ,םהיאצאצ םע ותרכנו םינב םע תובא ימד ועגנ
 .לבת ינפ לע םרפע רזפתנו הדקומ

 קקוזמ ןוילע רוא ויזמ םתוא הצפיו םהל ש"תי םשה הנעי הז םויב
 וזחיו ,ותקדצ ירפכ דחאו דחא לכל םיבוט םידסח םהל לומגיו ,םיתעבש

 וגנעתיו ועבשיו ,םע ישאר םע דחי ,הובג ןחלושמ ותשיו ולכאיו םיקלא תא
 .ש"תי םשח דובכ תניכשמ

 ןיא רמאי ,ךרבל וניבא םהרבאל סוכ םינתונ ןיתושו ןילכואש רחאל

 תובוצעה תושרפ תא וללג וב ,וילע ונלכאש הז ןחלוש לע ךרבל יואר ינא

 לש םמד ךפש ימ אלה ,םהינעמ ינבמ ינב ולבס רשא ,רוד רוד ועריאש
 די אל םא ,הדשה ינפ לע ןמודכ םישודקה תומצע 'יהנו ,םימכ ולא
 יקנ אוהש ימ ,ךרבל האנ יל אל ןכל ,יעממ אצי רשא ,עצמאב לאעמשי
 .ךרבל האנ ול ,הזה לעמב התיה אל ודיו בבל רבו םיפכ

 ונלכאש ימל ךרבו לוט ,וניבא קחציל תועושיה סוכ תא ודבכי וירחא
 חבזמ לע ולע רשא תוליצא תומשנ ,המה 'ה יכורב ערז םלוכ אלה ,ולשמ

 וידימלתמ ,תוילגה תונש יפלאב םיברב םימש םש ושדק ,לוחמו ףותב שא
 תמא ,בישי אוהו ,ךרבתי ומש ןעמל דגנמ ווג ךילשה רשא וניבא קחצי לש

 ,עשרה ושע יעממ אציש ךרבל יל האנ אל לבא ,ידימלתו ינב םהש

 םד וצצמו ותש תורודה תונש לכבו ,ינב תא הלגהו שדקמה תיב בירחהש

 המבו ,סוכה לע הריש רמואו ךרבא ינא ךיא ,םהייח תא וררמו לארשי
 ותרכנו ועדגנ ,םמכש לע םלוע לבס רשא ,ולא םישודקה תומשנ םחנא

 .םשח יצאנמ וערזו קלמע לש ותוירזכאב

 ךרבמ יניא רמא ,ךרבו לוט ,המלש ותטמש וניבא בקעיל ורמאי

 אטח םדא םא ,ילע ןרסואל הרות הדיתעש ןהייחב תויחא יתש יתאשנש

 תושעל ידיב 'יה אל ,זא הרותה הנתינ אל דועש ןויכמ לבא ,ול אפרו בש

 .ןומיזה תכרב ךרבל יאדכ יניא ןכל ,תויחא יתש רוסיא לע לקשמה תבושת

 אלש יפל ךרבמ יניא ,ךרבל סוכה תא לוטיל הצר אל וניבר השמ םג

 השמ ילמליאש ,ס"חה ןרמ איבמש המ עדונ רבכ ,ץראל סנכיל יתיכז
 ,תומואה ןיבל י"נב ולגה אלו תיבה ןברוח 'יהנ אל י"אל סנכנ וניבר
 יל האיו האנ אל רמא ןכל ,לארשי םעל תולג םרג וניבר השמש אצמנ

 ,הלחנה לאו החונמה לא אובל יתיכז אל םיברה יתונועבש תויה ,ךרבל
 לארשי תיב תא םחנא המבו ,וניצראב דובכ ןוכשל יתליפת הלבקתנ אלו

 .תויולגה ימי ךרואב ברחב ולפנ רשא

 ררבמ יניא ורמאב ,ודיב תועושיה סוכ תא לוטיל ןאימ עשוהי ןכ ומכ

 הליל י"נב תא ענמש ינפמ תורוד דימעהל הכז אל ,ןבל יתיכז אלש ןעי

 וילע אלמ ה"בקה ושרויל ןב חינמ וניאש לכ (זטק ב"ב) ל"זאו ,ו"פמ תחא

 האנ ילו ךרבא ינא ,םהל רמוא אוהו ,דוד לצא רותה עיגהש דע ,הרבע

 .ךרבל



 רדסמה תמדקה

 ז"הועבש יפל ינמחנ רב ש"רא (זט א לאומש) טוקליב אתיא הנה

 אובל דיתעל לבא םהיניב דוד בשיש דע לאומשו ישי םילודג ינש ובסה אל
 זיבהל שיו .םבג לע דמוע דוד ןיאש םיקידצ לש הציחמו הציחמ לכ ךל ןיא

 שרדמב 'כו ,וניבר השמ וא םלועה תובא אלו םבג לע דמועש דוד ש"מ
 דודש אל םאו ,דיחי תבושת לש הלוע םיקה דודש ןעי (דוד ףנע) תויפלת

 זיא אלה ע"גל הכוז "יה רשא אוה ימ זא תורודל ודמילו הבושת השע

 זישוריג םרוג "יה םדאה אטחו ,אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ
 הביסה אוה יכ דוד םע םירטעתמ םיקידצ לש הציחמ לכב ןכל ,ע"גמ

 אצמנ ,ש"ע םבג לע דמועש אוה דוד אקוד ןכלו ,ולא תוציחמב םדמעב

 םוקמל הכז ןכל ,והשעמכ תושעל םיברל הכיזו ומצעל הכז ותבושת י"עש
 םיקידצ ןיא םידמוע ת"עבש םוקמבו ,וב 'יולת התיה םיבר תבושת יכ הובג

 לש הציחמ לע דמועש אוה דוד אקודש אמרג ןידו ,דומעל םילוכי םירומג

 .ורכש לוטיש אוה ןידבו ,םיקידצ
 ,תוכלמל בורק ינאש ,ךרבל האנ ילו ךרבא ינא ,ךלמה דוד רמאיש הזו

 לקשמה תבושתו םירוסי ז"ע יתלבקו ,יתאטח ךדבל ךל לבא יתאטחש םגהו

 ה"כו ,עבש תבד השעמ לע 'י ינרסי רסי רמאו ,(א זק) ןירדהנסב אתיאדכ
 ,יתאטח רמאש ויפ ב"הוע ייחל אבש דודל םרג ימ (אנ) םילהת שרדמב

 םשל תודוהל ,תולהקמב ךרבל האנ ילו ,תועושי סוכ לע ךרבא ינא ןכ לע

 .ודסח םלועלו 'ה בוט יכ 'ה

 רמוח םתשגב ונל ורזע רשא ולא לכל דוד ךרביו תכרבב םייסאו

 השמ לארשי יבר צ"הגה ונדידיל טרפב ,רפסה לש ורמג לע ךרבל הרזעו

 אבב יבד יניידמו יבצ ףסוי תיב 'קה הבישיד מ"ר א"טילש איקסנישוד
 י"תכ הקתעהל ונל רוסמל ובוטב ליאוה רשא ,ו"ת םלשורי ק"היעפ

 .ל"קוצז איקסנישוד ץ"ירהמ ק"הגה ו"מא ה"ה ויבא רמ תורצואמ
 ,םישישרת עזגמ ,םירקי םיחא ירת ינה ,שדוקמו ןויצמ וכרבתי ןכ

 'חיש לבייפ אגרש ר"רהו השמ ר"רה םימכח תגלפהב םיגלפומה ב"ש

 ק"קד ברה "רהנה תלובש , לעב ל"צז ןמטלא ןושמש יבר ןואגה ינב
 תא תוברל םגו ,רפסה לש ורמגל םתרזעו םתולדתשה דעב ,ד"יה ,שקאפ
 ,ךיריצ ריעב ת"ת לחנמ חיש רשיפ בוד השמ 'ר םלשומה ג"הרה ידידי

 תא לדגל 'ה םכזי ,רפסה תאולימל תובושח תודוקנ המכ ינררוע רשא

 .הבוט הבישו הנקז דע 'קה תובא ןאצ יבקעב ,הארילו הרותל םהיאצאצ

 ברה 'וכו ס"מצ ב"וחה ג"הרה ינב תא ךרבל הלכא אל יתפש הנהו
 יפנע תא רדהלו רפשל ליעוהלו רזעל יל רשא ,'חיש רפוס השמ ףסוי

 .ס"עע ונערז ערזו ונערז יפמ 'קה הרות שומי אלש ר"חי ,רפסה

 "הרוא התיה םידוהיל , תנש ינש רדא ח"רדא ו"ת םלשורי ק"היעפ
 .ק"פל

 רפוס דוד םנוב החמש
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 ןזמסוז רזעילא יבר יוליעה ונב ,וניבר די לע

 -אזעמ ריעב ,: ןאמטלא אדוהי יבר קידצה ןואגה ויבאל דלונ ןושמש וניבר

 ונתוח םוקמב ,םש ד"בא ברכ ויבא לבקתנ הנש ותואב .ד"נרת תנשב ,הטאשט

 ינברה ויבאל ט"ירת תנשב ,שטלאבאס זוחמ ,ןאקלאב ק"קב דלונ ןמטלא אדוהי ר"גה 1

 תעב .ל'צז "רפוס בתכ, לעבו "םייחה רורצ, לעב דימלת 'יהש ,קחצי 'ר גלפומה

 ,םיבתכמה לעב ,ץטינייר ךורב עשוהי יבר םסרופמה ףירחה ןואגה םש ברה 'יה אוהה

 רוחבה לש תולדג ינמיס ותוארב ,ץיבעשטעשט ק"קד תונברל םשמ הלע יכ 'יהיו

 םגו ,ונמיה ול תעדונ הריתי הביחו ,ויכרב לע לדגתנו םשל ומע ואיבה הזה ריעצה



 שקאפ תרכזמ

 עטנ,, לעבה םשב עדונה ,? םיובננעט יבצ אגרש יבר םלועב םסרופמה רידאה ןואגה

 תובוחר,, לעב ,5 םיובננעט ףלאוו באז יבר םסרופמ קידצה ןואגה ןב ,ל"'צז "קרוש

 .ל'צז טילעפרעוו ק"קד בר + "רהנה

2 

 הלהתל בוט םש ול אצי ותורחב ימיב רבכ .ונוירפא םוי דע ושרדמ תיבמ שמ אל אוה

 ל"נה ובר יכ דע ,הרואכ הכישחכ הרותב דימתמו םוצע ףירחל רעינאקלאב לדוי 'ר םשב

 למ, ת"ושב ראובמכ ,ותרות ירבדו ויתוקיפס וינפל עיצהו ,ותומכ דימלתב ראפתה

 איבמ ןאמסוז 'ר וניבר .הרותה תועוצקמ לכב יקבו רשיה לכשב ןקמע 'יה יכ ,"הדוהי

 הדוהי ימ 'יעו ,היח הפירטד 'יגוסל תוטמשהב ג"ח ףוס) רפוס טעב ומשמ אישוק

 .(גמ ןמיס ח"וא

 םוי דע ,םש וימח םוקמ אלימו ,קרוש עטנ לעב ןואגה לש ותב אשנ ג"מרת תנשב

 וניבר אוה ןושמש 'ר ,הרות ילודג םינב השלש וירחא חינה .ח"לחשש ,ג"פרת רדא 'ג

 אגרש 'רו "םיער תבהא, שרדמה תיבב טסעפ ק"קב תונברב שמיש ,יתבש 'ר ,לודגה

 םוקני 'ה ,"יבצ תרטע, ס"חמ לעב ,הטאשט"אזעמב ד"באכ ומוקמ אלימ רשא ,יבצ

 .םמד

 םרטיעו םרדיס ,וילאושל רבד בישה רשא ויתובושת תא ףסא ל"צז וניבר

 ל"והו רדיס יבצ אגרש ר"גה ויחאו ,ח"ב "הדוהי ימ ת"וש, םשב ל"והו ויתורעהב

 ."הדוהי לש םי, םשב הדגאב ויבא לש ורפס תא

 ושע אל טעמכ ,הביבסה לכלו לילגהו ותלהק ינבל 'יה םירשימ ץעויו ןמאנ בא

 רשאכ הביבסה תוזוחמה לכב לארשי ירעשב תוביר ירבד לכב .ותצע תליאש יתלב רבד

 םיקסופו ס"שב ותרובג זוזעו ונואג ץוח יכ ,ודעלב ונמנ אל טפשמל תואסכ ובשי

 ,לכ יניעב ביבחו בוהא 'יחה כ"יעו ,תוירבה םע ברועמ ותעדו םכוחמ םכח םג 'יה

 .םימשבש םהיבאל תוירבה ברקמ "יהו

 חיטבה ולילגבש ח"ת ויבהואמ דחא ,השע רשא ויתואילפמ השעמ איבהל יאדכ

 ינפל אב ,קיר הנדוע סיכהו הפוחל הסינכהל םימיה וברקיו ,םיוסמ ךס אינודנל ותבל

 רמאו ,ו"ח ותב שייובתו הפוחה םדוק אינודנה שקבי ןתוחמה יכ ורעצ ךופשל ןואגה

 םויב .ףסכ ונממ ושרדיש ילב הפוחה תחת לזמל ותב תא סינכי יכ גואדי אלש ול

 רבשנ רשגה הנהו ,דעוימה םוקמל עיגהל רשג רובעל םינתוחמהלו ןתחהל 'יה הפוחה

 םוקמל ועיגה .רבעמה תא ונקיתש תועש המכ רחא דע רהנה רובעל תואיצמ 'יה אלו

 רשוכה תעש 'יה אלש דע ,םוי דועבמ דוע הפוחה דימעהל וציאיו רחואמ הנותחה

 םגו ,ול ןיאש םהל דיגהו ,ףסכ שורדל וליחתה הנותחה תרחמל קר ,אינודנמ רבדל

 קידצ םייקתנו ,ךרדב ובכעתנ םימשה ןמש ןיעב ןיע ואר זא ,ובר ול חיטבהש המ

 .(םילודגה תנומת) ומייקמ ה"בקהו רזוג

 ק"הגה ויבאל ו"פקת תנשב ,ארדנעסב דלונ ,םיובנענעט יבצ אגרש יבר רידאה ןואג

 אלימ ,טעלעפרעוו ק"קד ברל ויבא לבקתנ רשאכ ח"רת תנשב ,םיובנענעט ףלאוו 'ר

 ק"קד ברל לבקתנש ,ד"לרת תנש דע ותאישנ םש גהנו ,ארדנעסב ויבא םוקמ אוה

 רדא 'ד םוי ,הרהטב ותמשנ האציש דע תונברב שמישו דמע םש ,הטאשטדאזעמ

 .יושאק ק"דבא ,עזאר בקעי םהרבא ר"גה 'יה וימח .ז"נרת

 תוישרפ רדס לע רדוסמ ס"שה תויגוס לעו ,הרותה לע קרוש עטנ ירפס רביח

 קספ תודוא תומסרופמה תובושתה םיעיפומ מ"וח קלחב) ע"וש ח"ד לע ת"ושו ,הרותה

 .(אטנאלאג ק"קד תונברה לש ןיד

 שדוקב שמשל רבע ח"רת תנשב ,הנש םירשעו עבש ארדנעס 'קב תונברב שמיש אוה

 .טומראי 'קד ד"באל רחבנ רשא ,ץ"כ עשוהי 'ר ןואגה םוקמ אלמל ,טילעפרעוו 'קב

 םסרופמ קידצה לש ויבא ,אקסור 'קד בר לקנערפ שייפ אגרש 'ר ןואגה ןתח 'יה

 .ל"ז רעדאמאק לאומש יבר



 ןמטלא ןושמש יבר

 תבישיל הלע םשמו ,ןואגה ויבא יכרב לע ךנוחו דמל ןושמש רוחבה

 תעד לעב רפוס אביקע וניבר לודגה ןואגה לש וראבמ הרות בואשל ,גרובשערפ

 ,הבהאב םימש תוכלמ לועו הרות לוע וילע לבקו יראכ רבגתה אוה .ל"צז רפוס

 ,הרות לש םיב ובורו ושאר ללצו םימיכ תוליל םש ,הכלהו הרות לש הקמועב ןל

 ,דומלתה םי ינינפמ וינפח אולמב ףסא ,ודומילב הכרב ןמיס האר .םירידא םימב

 יבוטמ ,קהבומ םכח דימלתכ ומש אציש דע ,םינורחאו םינושארמ וסירכ אלימ

 הרבחד יאבג תויהל דובכ תואב םש דבכתנו ,הריטעמה גרובשערפ תבישי ידימלת
 .הבישיה לש תופירח

 ,ךרב לפשו ןתוונע ,םימכח ונמש תולעמ םע ,ןושמש 'בה 'יה תולוכשא שיא

 ע"וש ינמיס ,תותכסמ לע תותכסמ ול סרגו ,ויתומא 'דב ול בשי ,םילכה לא אבחנ

 ,ורוד ילודג םע הרות ירבדב עשעתשה רבכ םימיל ריעצ דוע .םירפס תורצואו

 .הרות יבתכמ יפוליחב הברה ל''צז ןואגה ויבא םע טרפב

 וניבר לש הדיחיה ותב ,האל תרמ תינברה ותגוז תא אשנ ג"ערת תנשב

 ךומס 'יה ןושמש יבר .ארדנעסב בר זא 'יהש ,ל"צז רפוס ןועמש יבר קידצה ןואגה

 תא לצינ ,שרדמה תיב ילתוכ ןיב תבשל זועו חכ ףיסוה םשו ,ונתוח ןחלוש לע

 ונתוחל ליעוהלו רזעל םג 'יהו ,עירפמ ןיאב 'קה הרות לע דוקשל תונמדזהה

 .םש הבישיה ידימלת תכרדהו תונברה תגהנהב

 יגיהנמ םימסרופמה םינואגה ה"ה ,ןירגנוא ילודגמ הארוהל ךמסנ וניבר

 אביקע יבר ,גרעבנזור לאומש יבר ,רעלקניוו ביל יכדרמ יבר ;הילודגו הנידמה

 .ל"צז ב"פד ד"ב שאר ןאמדירפ ביל יבר ,רפוס

 ויחא רחבנ ,ל"צז רפוס ביל ףסוי וניבר ומלועל ךלה רשאכ ,ח"ערת תנשב

 רחבנ קרפב וב .שקאפ ק"קד תונברהב ומוקמ תא אלמל ל"צז רפוס ןועמש וניבר

 וניבר .ארדנעס ק"קד ד"בא ברכ ונתוח םוקמ אלמל ,ןאמטלא ןושמש יבר ךרבאה

 םע תודידי ירשקב דמע םגו ,ל"ז אדיסח םרמע יבר ק"הגה ידימלת ןיב הנמנ

 יגלפ, ןושארה ורפס תספדהל האלמה ותמכסה ןתנ רשא "השמ חמשי, לעבה ק"הגה

 ורפסו ,רחשה תליא ,הנמאנ הירק 'ס רביח דוע .ארדנעסב בר ותויהב ו"רת תנשב "םימ

 .(ו"'גרת טוגיס) "רהנה תובוחר, ארקנה הרותה לע לודגה

 דפסנו ,וללה תוזוחמב ל"ר ער-ילוחה טשפתנ רשאכ ג"לרת לולא 'א םויב חילחש

 תעבש םע דחי ,סקיסב ל"צז "רפוס ןתח, לעב דלפנירהע לאומש יבר צ"הגה י'ע

 .(ו'טשת קראיונ) םייח ךרד רפסב רכזנכ ,הלחמ התואב ופסנש לארשי ילודג ,םיעורה

 טלעפרעווב יכ תויה ,ארונ ערואמ ש"ע "רהנה תובוחר, ורפס םש ארקש םירפסמ 4

 הבישיה ירוחב וכלה ץיקה ישדחבו ,ושרדמ תיב י"ע הארנו ךומס רבעש ןטק רהנ שי

 וידימלת בטיממ דחאש ,הבוט אל הרקמ עריא םעפ .אוהה רהנב ררקתהלו ץוחרל

 תא ךורעל ברה בשייתה רשאכ .םבר יניעמ תאז וסיכ םידימלתהו ,ל"ר רהנהב עבטנ

 פ"כ וילע לאשש ירחא ,קיר ביבח דימלת ותוא לש ומוקמש ןיחבה הבישיהב רועישה

 טלפנ קידצ ותוא לש ורעצ בורמ ,תמא רבד דיגהל םהילע רזג םידימלתה ונע אלו

 ךלהו וימימ וטעמתנ רהנהש ,םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ .ןאכמ רקעיי רהנהש 'קה ויפמ

 בושיהל קזיה בוש םרג אלו ,תשק יוחטמכ ושרדמ תיבמ קחרה ןותלקע ךרדב ול

 .(א'טילש םיובננעט ביל 'ירא ר"רה ודכנ יפמ)



 שקאפ תרכזמ

 לעבה ה"ה ,םעפ תונברב םש ושמיש םישודקה ויתובאש תויה ,וז המישמל חמש
 .ל"צז קרוש עטנ לעבה ונבו רהנה תובוחר

 ,הבישיהב םילספס ףיסוה ,םידימלתה תבוטל וצרמו ונמז בור שידקה וניבר

 ודמע םלוכ רשא ,םירפכ םיעברא ךרעב הנמש לילגה םע הליהקה יחירב תא קזיחו

 .ארדנעס 'קד תונברה לש ותוסח תחת

 ,ותבשב תבש ידימ עובק הליפת תיב םהל 'יהו םישנא ןינמ ורדש םירפכב

 רבד עומשל הביבסה לכמ וצבקתנ זאו ,הנשב םעפ םיבושיה םתואב וניבר רקיב
 .5 'ה

 רשאכ ,המרה ותבישי ינב םידימלתה לש ךוניחב העיגיו למע עיקשה רומאכ

 זא ,תופסותה ירבד יקמעל דרי אלש וא רועישה תא ןיבה אל אוהש ימש ןיחבה

 אל דימלתש שיגרהו ,הניחבל םירוחבה ודמעשכ םגו ,םיימעפו םעפ ול ריבסה

 רועישה תא התע הז דמול וליאכ איגוסה תא םעפ דוע ומע הנש ,ןינעה תא גישה
 ,שדחמ

 וידימלתל הרוה אוה ,שארמ הנכה ילב םידימלתה םע דמל ת"'פג ירועיש תא

 חומה תא עגיילו דומלל ךיא ךרדה םהל הארה םא יכ ,ארמג ףדה תעידי תא קר אל

 .תופסותה ילעב וניתובר ירבדו י"שרפב קויד לכו ל"זח ירמאממ ץוק לכ ןיבהל

 םינושארה ירבד תא רדיסו ארמגמ לחה ,איגוסב וירועיש תא ךרע רשאכ

 .םיקומעו םיפירח םיאלפנ םישודיח הלעהש דע ,תוכלה יקספו םינורחאה ילודגמו

 דומיל תא וארק םנחל אל ,תויגוס עבראו שלש ומכ דמל "ןמזה,, תפוקת ךשמב

 ,לובג עדי אל איגוסה תוקמעב קמעתה רשאכ יכ "ןויע רועיש,, ולש תויגוסה
 םיחרכומ םידימלתה ויה םימעפ המכ ,דחא ךשמהב דומלל לוכי 'יה תובורמ תועש
 .תרחואמ רבכ העשהש ,וררועל

 רקובה תרומשאב ךלה םעפ אל ,הבישיה יטרפו ינינע לכ לע חיגשה ומצעב

 רבע רשאכ ,דומלל םידימלתה ומק תמאב םא ןיחבהל םירוחבה לש תוינסכאב
 .ארובה תדובעל םמיקהל םהילע ררועמה

 דמל ת"פגב רועישה תאו ,םירהצה ינפל דימת ךרע תויגוסה ירועיש תא
 ישש ליל לכב .רסומ רפסב דחא קרפ וידימלת ינפל ארק רועיש לכ ינפל .ברעב
 םהמע ךרע הליל תוצחכו ,ג"מרפ םע ע"ושב רועיש םינייטצמ םירוחב םע דמל
 .'תוצח ןוקית,, שילש תועמדב

 ינב תא טרפב ,םיבוט םישעמלו הבושתל םררועו ,םעל רסומ ףיטה וללה ויתושרדב 5
 :וניזאה 'פ שיר שרדמה ירבד תא םהל ראיב םעפ .רתויב םימשוגמ ויהש םיבושיה
 ונש ךכ ,תבשב ותואפרל רתומ 'יהיש והמ ונזאב ששוחש לארשימ םדא הכלה,

 הרואכלו ,חיכומה ירבדל וניזאה ונייה ."תבשה תא החוד תושפנ קפסש לכ ,םימכח

 ול םרוגש אצמנ ויאטח לע רעטצי עמושה יכ ,תבשב החכות ירבד דיגהל רתומ ךיא
 םירבד עומשל ונזאב ששוח לארשימ םדאהש ,הצילמה והזו ,תבש גנוע םוקמב רעצ
 םדאה לע םוי לכב ןכל ,ךתתימ ינפל םוי בוש ,ורמא ל"זח םנמא ,תבשב תונוברדכ

 לכו ,תושפנ קפס הז ירה ,םוי דלוי המ עדי אלו ,רחמל תומי אמש הבושתב תויהל

 .תבשה תא החוד תושפנ קפס

 ו



 ןמטלא ןושמש יבר

 ירפס ד"כב יקב תויהל ךירצ ח''תש תויה ,ך"נתב קרפ םידימלתה םע דמל םג

 יתבב דמלנ אלש המ ,שדוקה ןושל תביתכב ולגרתיש םירוחבה תא ריהזהו ,שדוק

 .ק"הלב םא יכ םירוההל םהיתורגא תא וכירעי אלשו ,םייממעה רפסה
 אלש ,םהלש םיילענה ןויקנ לעו ,וידימלת ידגב לע בבר אצמי אלש דיפקה ןכ

 .תוירבה יניעב םימש םש בהאתיש ידכו ,םע ןומהה ינפב ולזלזתי
 ןועמש יבר םסרופמה קידצה ןואגה וניבר ח"לחש רשאכ צ"רת תנש שירב

 ק"ק לש הברכ הלעתנו הלע ,ונתוח םוקמ אלמל ןואגה וניבר רחבנ ,ל"צז רפוס

 ,שקאפ
 הנבנו דסונ רשא ,השודקה הליהקה לש ןויבצה לעו תלחגה לע רמש וניבר

 דע ,םדואמו םשפנ תוריסמב ,םימדוקה םישודקהו םינואגה וניתובר ,םינובה י"'ע
 ךלהו ,הנשי הליהקה לש םיגהנמה לע חיגשה .הלית לע הדימעהל םדיב התלעש

 גהנ ,אלגירד אתבשב ,הלכד ימויב םייח םיקלא ירבד שרד שרד ,'קה תובאה יבקעב

 .תחנו הבושב םישדק ןאצ תא
 תרונמ, 'קה רפסב רסומ ירבד שדוקה להק ינפל דמל ותבשב תבש ידימ

 םעל חיכוה תורושה ןיבו ,עובשה תשרפב הדגא ירבדל רבעו ,גוהנכ "רואמה
 םעפו יולגב םעפ ,קרפה לע םידמועה םיצוחנה םינינעב עגנ ,ובבל םע רשאכ

 .אמרג ןמזהו העשה ךרוצ יפל לכה ,אמלעב אזימרב
 ,םשל המרה ותבישי ינב תא םג ריבעה ,שקאפ ק"קל תונברה אסכ לע ואובב

 בורקמ םירדע םירדע םידימלת המש ורהנו ,תראפתל הנידמה לכב םסרפתנש המ

 .ויפמ הרות שקבל קוחרמו
 תיבמ ףדנו הלע הרות חיר ,םימכח ידימלת לש ןויבצ םירוחבה ואצמ שקאפב

 ,הרובחב בירעמל החנמ ןיב םיבשוי םיגלפומ םידמול םירענ םג םינקז ,לודגה שרדמ

 ןינעה ררוביש דע ,הז תמועל הז םינונש יציח םיקרוז ,הכלה קמועב םילפלפמ

 לש הריואל סנכל דמח ירוחב לע הברה עיפשה וז םירפוס תאנק ,היקנ תלוסכ

 .הכלה לש תומא 'דו הרות

 הריבה ריעמ םג ,הביבסה לכב םסרופמ ןכ םג 'יה שקאפב הרות דומלתה
 ,םיברמ ש"ריו םיחמומ םידמלממ הכרדהו ךוניח ולבקיש ,םידלי המש וחלש טסעפ

 .הנומאב םימש תכאלמ ושע רשא ולא
 לבקל השרה אל ,תוחוקפ וניבר לש ויניע ויה הליהקה לש רפסה תיב לע םג

 יה םגו ,רקובו ברע ןינמב ללפתיש וילע לביק םא תלוז רפסה תיבל שדח הרומ

 .הרות ירועישב ףתתשהל וילע

 ולש הרות לוטיב לע סח יכ ,שפנהל תואצחרמל עסיל םינברה גהנמכ גהנ אל
 ומצעל השרה לודג םוח 'יהשכ םימעפל .הבישיה ינב לש הרות לוטיב לע ששח םגו

 םגו ,יונאד רהנ ףוח לע לייטל ךלה וא ,םייתעש העש םש דמלו הניגהל תאצל
 ."ךרדב ךתכלבו,, הלמה ןבומ אולמב םייקו ,אסריגמ 'ימופ קספ אל זא

 ישודיח הברה ומצעל םשרו ,הרבו המת הפי 'יה ובתכ ,וניבר 'יה הבר ארפס

 תולאש ,תותכסמ המכ לע תורעהו םישודיח ,הספדהל םינכומ שממ ויהש ,הרות
 םויב ופסינו ודבאנ םלוכ ,'ה רבד שקבמו שרוד לכל רבד בישה רשא תובושתו
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 המו ,הרות ינוחריב ספדוהש טעמה םא יכ ראשנ אלו ,ל"ר האושה ימיב םעז

 םיגלפומה וינב חור תא 'ה ריעה ןמזמ אל .םש ריעז םש ריעז וידימלת י"ע קתענש

 'ה תלמחב וראשנש ,ו"יה לבייפ אגרש ר"רה ינברהו ןמטלא השמ ר"רה ינברה

 רדסל םדיב הלעש דע ,הנה תחאו הנה תחא י'"ע וצבקנו ,ק"האב םנהו הטילפל

 תמשנל םלוע רכז תושעל ,ד"ויו ח"וא לע "רהנה תלובש,, םשב האנ רפס איצוהלו

 .5 ל"קוצז לודגה וניבר םהיבא
 בישה אוהו ,םב וכלי ךרדה תעדל ,תורומחו תולק תולאשב וילא ונפ םיבר

 קחדה תעש 'יהשכ טרפב ,הארוהב םירימחמה ןמ 'יהה אל ,וילע הבוטה 'ה דיכ

 לכא אל ,דואמ רימחמ 'יה ומצעל םנמא ,העשה ךרוצ ינפמ תולוק ידדצ שפיח

 ,ולש חבטממ םא יכ תוחמשו תונותח לצא רשב םעט אל ,םירמושמ םילכאמ

 .הוצמ תדועסל ולכאמ ול וניכה םשו ,יח ףוע ותיבל וחלש ולאכ םירקמב

 ינב םיינע ויהו ,רומאכ טועימב קפתסהל ,ותיב יכרצב םצמצל וכרד 'יה ןכ

 ןתנ רזפ ,םקיר םהינפ בישה אל ,דעסו הרזע רובע וילא ונפ רשאכ םנמא ,ךתיב

 .ותקוצממ ינע רוזעל לכויש ידכ תוולל חלש םעפ אל ,ותלוכימ הלעמל םינויבאל

 תחנב וירוביד לכ ,תובגשנו תומר תודמב רטועמ וניבר 'יה ונרכזה רשאכ

 וא ,הרות לש תדל רבדה עגונ 'יה רשאכ תאז לכב ,תופי םינפ רבסבו תוירבה םע
 דמע ,אוהש ימ לע העומשה הבוט אל וא ,הליהקהב הצריפ הזיא וינזאל עיגה

 םגו םיענ דואמ ולוק ייהש ,םשל ןזח אב םעפ .אוהש לכ זיז לע רתיוו אלו ןתיא

 ןתנ אל וניבר ,םיארונ םימיב ללפתהל והורכש תסנכה תיב יאבגו ,לדוגמ ונקז

 אלש וניבר גיהנה זא ינמו ,ז ורבכ וכות ןיאש וב ריכהש ןעי ,ןפוא םושב ותמכסה
 .ותמכסהב קר םיבוט םימיו תותבשב הביתה ינפל ןזח רובעי

 ךייש 'יה אל הזה ידוהי ,שדוק תבש םצעב ותונח חותפל ידוהי זיעה םעפ

 וניבר ,(ווקסוטאטש) םירוענה ינב לא םא יכ (םיסקודוטרוא) םידרחה לש הליהקהל

 ללחמש ידיחיה אוהש ,שקאפב רדג ץרופ 'יהי אלש ,ובל לע רבידו וירחא חלש

 םנמא ,האבה תבשל ותונח תא רגס ןכו ול חיטבה ,ריעהב איסהרפב תבשה תא

 .תבשב ותונח ריגסיש תולדתשהו רוביד םוש ולצא ליעוה אלו ורוסל רזח כ"חא

 .השובה ינפמ ריעה תא בזעו ויסכנמ טטומתה הז ידוהי םימיה וכרא אל לבא

 והראתמ ז"ערת תנשמ (טמ 'יס ד"וי) ד"בירה ת"ושב .ורוד ילודג ת"ושב הברה רכזנ 6

 (הנ ןמיס) םש ,"תויפיפ לעב ץורח גרומ האריו הרותב לודגה ברה ידידי יבוהאל,

 ארדנעס ק"קב י"נ ןאמטלא ןושמש ה"ומ ןנער תיז אלפנ ץורח י"ותב לודגה ברה,

 .'א'עי

 ,תלהקב כ"כ ,דוד ןב המלש ילשמ ,םכחה חתפ ילשמב הנה ,וז אדבועה לע ץילמה דזז

 קפתסמ קר ,וסוחי תא החיתפב הנומ וניא םירישה רישב לבא ,דוד ןב תלהק ירבד

 חיכומו בר םהילע םילבקמ רשאכ יכ ,ןבומ קוליחח .המלשל רשא םירישה ריש ,ורמאב

 אל ,םדיל אבה לכמ החכות ולבקי אל יכ ,אוה ימ ןבו אוה ימ ררבלו תעדל םיצור זא

 הביתה ינפל דומעל יואר אוה םא וסוחי לע שקבמו שרוד ןיא ,ריעל אב ןזח םא ןכ

 ןכל ,םיענו ברע 'יהי ולוקש רקיעה קר ,ולוכ ללכה דעב ןנחלו רובצ חילש תויהל

 ןכ אל ,דוד ןב אוהש ולש סחי ריכזה החכותו רסומ דיגהל ךלמה המלש אב רשאכ

 .המלשל רשא םירישה ריש דימ חתפ ,םיריש רמול אב רשאכ
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 ןמטלא ןושמש יבר

 ודרי םיבושח םיתב ילעב הברהו תוסנרפה וטטומתנ םינורחאה םינשב

 וניבר ןקית זא ,םהילע םימחר ררועלו הצע סכטל וניבר לצא וסנכנ ,םהיסכנמ

 הרוסמה '"רומזמ דודל,, רומזמה תא שודקה םוי לילו ה"'ר ילילב תסנכה תיבב רמול
 .הסנרפה לע הלוגסכ ק''היראה יפמ ונל

 םנוהמ קירהל םיריבגה בל לע רבדל וניבר הברה ,הרמה הנורחאה הפוקתב

 ,םיאכדנ בלו תונמלא וייחיו םנוממ לע וסוחי אלש םררוע ,םיללמואה םיינעהל

 ותדע להק בל תא ביהלה הכו ,5 וניקדצ חישמ תובקע תא ברקנ הקדצה תוכזב יכ
 ויעגר דע ,הבר הבהאב םלבס תא אשנו םקזחו םדדוע ,תובהלנה ויתושרדב

 ותליהק ינב םע דחי םתומב ודרפנ אל ,םהייחב םימיענהו םיבהאנה ,םינורחאה
 .םימורמ יזנגב םירוהטו םישודק תומשנ ,םלוע תחונמל םתא ךלה

+ 

 .היח תודע יפמ ,םינורחאה םישדח לש םירראמה םירמה ימימ ולא םימושר

 ןמכייא ידוהיה ררוצ ותוא סנכנ רשאכ ד"שת רדא ד"כ םויב םירופ ירחא

 ידבכנמ דחא ינזאל שקאפל הדירחמה העומשה העיגה ,ןירגנוא תנידמ ימשל ירש

 : הרמו הקעצ לוקב וניבר תיבל אבו ץר אוה ,ל"ז םיובנזאר יולה השמ 'ר הליהקה
 ! םידובא ונלוכ

 לודג תוררועתה 'יה ,לודגה תסנכה תיבל שדוקה להקה לכ תא סניכ וניבר

 תושפנ תואמ שמחל "שפנ ןוידפ, רדס השע וניברו ,םילהת יקרפו םינוגחתב

 .השודקה הליהקה ינב לש תורוהט

 לכש התיה הנושארה הריזגה .שקאפל ש"'מי .ס .ס ישנא ועיגה רבכ ותרחמל
 .ודגב לע "בכוכ תוא,, תא תאשל חרכומ ידוהי שפנ

 .הדעה יגיהנמ תוחכונב וניבר תיבב רוקיב תושעל ועידוה .ס סה יניצק

 ורתוו ברהל קר ,םהילגר לע דומעל םיחכונה לכל וקקזוה םיחרואה ואבשכ
 .תבשל לוכיש

 םתוא ורתהו ,הריתי הפצוחבו חכונב 'יה הדעה ישארלו וניברל םהירבד

 םניאש םירז םידוהיל םוקמ ונתיש וא ,ןאכמ חרבי הליהקה ינבמ דחא םאש
 .םשארב םמד זא ,הליהקהל םיכייש

 תאפו םנקז תא חלגל וחרכוה ,וניבר תוברל םימלשו םיארי םידוהיה לכ
 .ל"חר םשאר

 םילשכנו םינקז םיטעמ קר ,הדובע תונחמל וחקלנ םיריעצו ב"עב אבורד אבור רשאכ \8

 םדא ךירצ םירבד השלש, ןיקילדמ המב 'פב הנשמה לע וניבר שרד ,תיבב וראשנ
 יכ תעדל םהילע ,אבצל וחקלנ אלו םתיב ךותב וראשנש ולא לע "ותיב ךותב רמול

 ,"הכישח םע, שממ ,תולגה תכשחב ,אחישמד אתבקיעב "תבש ברעב,  םייח ונא
 םיחנאנה םילדו םיינעל ונממ תונהיל םכפסכ תא "םתרשע, הלאש ןושלב רמול ךירצו
 םישנ םיללמואה תלצהל ףוג תוברע תתל םכתבוח ידי םתאצי םאה "םתברע, ,םיקנאנו
 קילדהל ךירצ ,יווצ ןושלב "רגה תא וקילדה, ,םחל ןעשמ ילב וראשנ רשא ףטו

 ורואל וכזת ,רומאכ םכילע לטומה לכ תא םתישע םאש ,וניקדצ חישמ לש רנה תא
 .ונימיב הרהמב חישמ לש
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 שקאפ תרכזמ

 לש םפוס המ תועומשה וצופנ רשאב ,םירמו םירוחש םימי ולא םימי ויה

 לכ םלוכ לע םיחצורה דחפ לפנו ,םש-יאל ומויב םוי ידימ םילבומה םידוהיה

 .ילחל שאר לכו יוד בבל

 יכדרמ 'ר תב ה"ע לטי תרמ הבושח השא הרטפנ (רייא 'ג) חספה גח רחא

 "יה "ולה תעב ,רפוס-רביירש אקצרעה ילתפנ ר"רה לש ותשא ,לצרעה אדוהי

 רבקל התכזש האנק ךותמ ,םימשה בל דע וקעז תוינקדצ םישנ ךיא ,םיקלא תדרח

 .רבק אוצמל ליג ילא םיחמשה ,לארשי

 םיתב המכ םע ,תסנכה תיב לש הלודגה רצחל ביבסמ רדג ושע םיצאנה

 םיתב ילעב לכ .וטיגה תרגסמ ךותב ריעה יבשות ידוהי לכ תא וזכירו ,הביבס

 לע תוחפשמ ,רפסה"-יתב לש םירדחב וקחדנו םנועממ ונקורתנ םילקו םיעוש

 ףטו םישנ םישנא םידוהי ומויב םוי ידימ איבהל ופיסוה דוע .םחר ילב תוחפשמ

 םידמושמ וטיגל ולבוה .םויל םוימ הברתנ קחדה וז ץחלהו ,הביבסה לכמ םיבושיהמ

 .וליפא םידוהי ערזמ םהש ועדי אלש ולא ,תובורעת יאושינו

 םויב וב ,שקאפ השודק הליהק לע ללוגה המתסנ ד"שת זומתב הרשע םויב

 תופיפצב וקחדנ םהב ,אשמ תונורקל ולעהו תבכרה תנחתל וטיגה יריסא ולבוה

 יפלא תובבר םע ודחיתנ םשו ,ץיוושואל וכרדל תומה תבכר התאצי ךכ ,הארונ

 .לארשי

 לעב ,רפוס השמ יבר צ"הגה לש ונב ,ל"ז רפוס םייח ברה וניבר לש ודוד

 .מ .א טרופקנרפב םינש הברה רג 'יה ,ל"ז דערופ-אסיט ק"קד ברה רפוס ם"רהמ

 לש ףצקה םש אציש ןויכ .הברה םידימלת דימעהו םיברב הרות םש ?ץיברהו

 תינקדצה תינברה ותוחא י"ע ,שקאפב בשייתהו ,ונתנידמל רזח ש"מי רלטיה

 וליבוהש העשב .ל"צז רפוס ןועמש יבר צ"הגה וניבר תשא ,ה"ע רתסא תרמ

 תינברה התוחא הכלה .טעמכ הסיסג לש בצמב םייח 'ר 'יה ,תומה תונורקל םתוא

 ,םלועה ןמ רטפהל דמוע 'יחאש תויה ,םהינפ התליחו .ס .סה לצא ,ה"ע השישיה

 לש ןימלע תיבב םיוגה י"ע רבקי ותמשנ אצתשכו ,םילוח תיבל ותוא וחקי ןכל

 'רל .ץיוושואל ועיגהש םרט ךרדב ח"לחש אוהו ,הלבקתנ אל התשקב .םידוהיה

 .ל"ר תבכרהב דלי רטפנ ל"ז טוק רזעילא

 לש תוירזכאה תא רפסל תילכתו ץק ןיא ,הלוע ינב ונל ושע הנהכו הנהכ

 ירזגל ונתוא ורזגו ונירשב וליב ,המרח דע ונייח תא וכיד ךיא ,ולא ףרט תויח

 םיכלמה יכלמ ךלמ תריזגב ,החבטל ןאצכ ונכלהו וניתונותשע ודבאנש דע ,םירזג

 .תמאה ןייד

 ,ןונבלב זרא עדגנ ,דישת אתש יאהד זומתב רשע העבשב ,רהמנהו רמה םויב
 וניבר הלע םויב וב ,לבת ינפ תא הסיכ ךשוח ,םירהצב םילודגה תורואמה ועקש

 אלפנה םנבו ה"ע האל 'מ הלוגדה תינקדצה תינברה שדוקב ותרזע םע ,הדקומ לע

 םאה תוברל ,ה"ע הרש "יח םתבו ,ל"צז ןמסוז רזעילא 'ר ןואגה וינעו קידצ

 רפוס ןועמש יבר ק"הגה וניבר תנמלא ה"ע רתסא 'מ תינקדצה תינברה השישיה

 .ה"ע היצלח יאצויו הרפש 'מ ותגוז םע לאוי ר'רה הנבו ,ל"'צז



 ןמטלא ןושמש יבר

 ימד וברעתנ ,שקאפ ק"ק השודקה ותליהק ינב בור לש םמד וכפשנ ומע ותא

 קיחב תוקונית ,םהישמשמ םע םינזח ,ןוהדימלת םע םינבר ימד ,םינב םע תובא
 ,זומתב ז''י--ז"י ימיב ,םיברב לודגה ומש ושדק וידחי םירענ םע םינקז ,םהיתומא
 .םוקי וידבע םדו וירצל בישי םקנו ,םערז םדו םמד יסכת לא ץרא

 ל''צז ןמטלא ןמפוז רזעילא יבר

 .ןמסוז רזעילא יבר ךרבאה ןואגה 'יה ,ל"צז ןושמש וניבר לש ורוכב ונב

 לע םימש תאריו תוגהנתהבו תודמב טלב .ויאור לכ ןיעב אלפ 'יה ךר דלי ודועב |
 תועשבו ומוקב ובכשב ,תובוחרב םלועמ בבותסה אל ,תודלי קחשמ עדי אל .וינפ |

 דליה ול אצמ דימת .דומיל ירפסו שדוק ירפס קר ויעושעש 'יה ,ובר תיבב שפוחה
 .רפסב ןייעו ודומל לע רזח םש ,עונצ תיוז ןמסוז

 ןועמש יבר וניבר אוה ונקז תיבב לדגתנ תוצמה ליגל עיגה םרט םינש המכ
 .ותשודקמו ובוטמ וילע ליצאהו ,הברה ומע עשעתשה וניבר .שקאפב ל"צז רפוס

 רטיעו וירוה תיבל ונקז תיבמ םיבתכמ ץירה ,הרבו המת הביתכב רענה 'יה ןנוחמ |

 תויאוליע תוחוכ .ויתונויער וגה רשאו ונקזמ עמש רשא םימיענ הרות ירבדב םתוא
 ותוארל וויק ויתונורשכ יריכמ לכו ,אלפנה םלעה ךותב וצצונתה תולדג ינמיסו

 .אברבר ןליאל הגספה שארב 'קה הרות יתמב לע הלוע

 הבישיב כ'"חאו ,ארדנעס ק"קב הבישיב לודגה ויבא תא שמיש ותורחב ימיב

 דמלש המ לכו ,םיקסופו ס"שה תויגוס הנשו סרג האלפנ הדמתהב .שקאפב המרה
 השקה רבד לכו ,הבישיה תגהנהב ויבא לש ונימי די 'יה .ונורכזב ול חנומ 'יה
 םינואגהמ הארוהל ךמסנ הנש י"ח ליגב .ורתופל וילא ואיבה ןורתפ שורדה

 בר בילטוג בקעי יבר ,דאהינאב ק"קד בר רגרובסערפ ןרהא יבר ,םימסרופמה
 צ"דיבמ ,ףייטש ןתנוי יברו ןמסוז לשיפ םירפא יבר ,ץלאקשימב םידרפס ק"קד
 .טסעפ ק"ק לש

 הלקב ,םירפוס ירבדמ ץוקו ץוק לכ לע קדקד ,ותמכחל תמדוק 'יה ותארי

 תוערואמב ןינעתה אלו ,'ה תודבעו הרות לש ויתומא 'ד ךותמ שמ אל .הרומחבכ

 לכ ,ומא םחרמ שודק אוה,, וילע דיעה ל''צז וניבר ויבא ,םלועב שחרתמה העשה
 ."ודבל 'הל יתלב םה וישעמ |

 ,תמלשומה ותב דעב וב רחב ,ל"צז אבאשט ק"קד בר ןמרגיט קחצי יבר ןואגה
 ןחלוש לע ךמס 'יהו .הרות להאב ומע ותא תויהל ,הרונמ ןחלוש אסכ ול חיטבהו

 ושפנ םע רשא לככ שפנה תחונמב הכלה לש הקמועב ןל ,םינשה לכ ונתוח
 .הרוהטה

 ותשאל בושל תונמדזה ול 'יה אלו ,שקאפב וירוה תא רקבל 'יה האושה תונשב

 ,הדקומל שקאפ ק"קמ וירוה םע דחי לבוהו ,תומה תונורקל ספתנ םשמ ,ותחפשמו

 .ןופס ורפא ,רוהטו שודק ,אלפנה יוליע ,קקוחמ תקלח םשו

 שודק ורכזל "רהנה תלובש,, וניבר לש ורפסב םילע המכ ושידקה ו"יה ויחא

 ויתוריפ ,אברבר ןליאה ץצקנ ,אערא עלבד ארפוש יאהל יוו ,"רזעילא די,, םשב

 .דוע הבאדל ףיסוי אלו .ומע תב רבש אפרי ,םייח היחמ ,יח ןיעמ ומלענ ,ורשנ
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 : הליהקהו תסנכה תיב יגהנמ

 .םותי שידק םירמוא םילבאהו ,רובצב םילהת םירמוא תירחש תלפת םדוק
 ,יהל וריש 'יוללהו הדותל רומזמ ןגנמ הלפת לעבה ,הלימ תירב שיש םויב

 .? אקסיפ אקסיפ אל לבא תורכו םר לוקב רמוא להומה

 לש חסונה לכ םושר 'ילעש ,הלימ תירב םויל תשדקומ התיה תדחוימ תכורפ
 קוקח 'יה וב) ,שיש לש דומע 'יה שדוקה ןורא לש לאמש דצב .הלימה תוכרב

 םשש רוח 'יה דומעה תחתו ,(שידק רמול םילבאה ודמעש םוקמ "םותי שידק,

 .* תסנכה תיבב הברה תורנ וקילדה הלימ תירבה תעשב .תולרעה תא םילהומה ונתנ
 .שרדמה תיבב אלו תסנכה תיבב אל ןונחת םירמוא ןיא ריעב הלימ שישכ

 רחא הליהקה ינב םיכלוה "רכז 'ולש, תארקנה הלימה ינפלש ק"ש ליל

 תוגוע ומע חקול דחא לכו ,"בוט לזמ,, תכרב דיגחל תדלויה תיבל תיברע תלפת

 .ותיב ידלי רובע תולוגע

 ,שדוק תבשב הוצמ-רבה תחמש תא ורדיס ,תוצמה ליגל ןבה עיגה רשאכ
 .השלשמ תיחפה אל לדהו ,םיציב ג"י החמשה תיבל וחלש הליהקה ינבו

 .הנותחה ינפל תותבש יתש תסנכה תיבב ןיזירכמ ןיאושנל

 םילוח רוקיב ליבשב דחוימ ,תועדומ חול עובק 'יה תסנכה תיבה לש הסינכהב

 .הליהקה ינב ןיב עריאש םילבא םוחינו

 רמוא דחא ןקזו ,תסנכה תיבב םידליה םיפסאתמ החנמ תלפת ינפל םוי לכב
 .(טיק) רומזמ םילהת "יפא אינמת,, םר לוקב קוספב קוספ םהמע

 רחא חבשל ונילע םירמוא ןיא קספה ילב דחיב בירעמו החנמ םיללפתמשכ

 .+ החנמ
 .* הרובקה ינפל ףא םותי שידק םילבאה םירמוא בוט םויו תבשב

 ,הליל יאדו רבכ םא קפס ןיידע תיברע םיללפתמשכ ט'יו תותבש ילילב

 ,תסנכה תיבמ םתאיצי םדוק ,עמש תשרפ רמול רוזחל םימכח ידימלתו ברה גהונ

 .הליל יאדו אהתש דע תיברע תלפת םע םירחאמש הריפסה ימימ ץוח

 וב ,ל"צז רפוס ןאמסוז יבר ק"הגה וניבר יגהנמ תא ונאבה (ה תוא ו"פ) ינש ךרכב 1

 יגהנמ תא רקיעב םיריכזמ ונא ןאכ ,הליהקהו תסנכה תיבה יגהנממ הברה ונרכזה

 ונאצמ ולא םיגהנמה לש תורוקמה .םש רכזנ אלש ברה יגהנממ םגו ,תסנכה תיב

 יבר וניבר םהילע ףיסוהש המו ל"צז ביל ףסוי יבר וניבר לש ק"יתכב בור פ'ע

 .ק"יתכ םצעב ל"צז רפוס ןועמש

 .'וכו השמ וקספ אלש קוספ לכד (אנ ןמיס) א"גמ 'וק םושמ 2

 .ליח רורבב רנה רוא ,םש א"שמ לע והוכמסו (ב בל) ןירדהנס 'סותה כ"כ

 וניברש ,רכזנ (אמ 'יס ד"ח) הדשה ירפ ת"ושב .םש םייח תרותו (בלק 'יס) א'גמ 'יע 4

 וא לבאה דיספי אלש ידכ ,גהנמה לטבל םא ומע ץעיתה ל"ז רפוס ביל ףסוי יבר

 םחנמ יבר ןואגה ב"של בישמ םחנמ 'ןשתב 'יעו ,ונילע רחא י"קה תא צ"איה לעב

 .הזב כ"שמ (גכ ןמיס) ד"יה ל"ז רפוס

 רמול (העש 'יס) ז"טהכ וניתלהק הפ ל"ז א"ביר ןואגה ר"ומ ינקז ןקז הרוה רבכ 5

 'ושת 'יע .(ביל ףסוי 'ר וניבר ןושל) הרובקה דע התימה םוימ ט"ויו תבשב שידק

 .(גכר ייס ח"ואח) יכדרמ ישובל

3 
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 םיגהנמ

 .ישילש תיילעל ברה הלע ינש תבש לכב

 םירפוס ינש לילב ,%תסנכה תיבב ללה םירמוא בירעמ רחא חספ ילילב

 שודיק םירמוא חספ לש יעיבש לילב .ללהה תא ןירמוג כ"חאו רמועה תריפס

 .' הריפסה רחא חספ לש ןורחא לילבו רמועה תריפס םדוק נ'"כהיבב

 םירתכ םישש לבקמ ברה ,ה''ע אמיס ןב לפאק 'רמ טייצראיה חספ לש ןורחא
 .ותמשנ "וליעל לודג רנ תסנכה תיבב ןיקילדמו ,םיינעל קלחל

 תבשמ ץוח ,שדוחה ןיכרבמש תבשב ףא םימחרה בא םירמוא הריפס ימיב
 .ח'"רב לחש

 תושעל םיגהונהש ,הריפסה ימיב הנותח ןינעל קספ ל"ז רגנוא לאוי יבר וניבר

 ,םהירחאלו םהינפל ריתהל ןיא ,ןויס ח"רו רמועב ג"לו רייא ח"רב ןיאושינ
 םוקמ ותואב הנותח ושע םאו .םידימלתה ותמ אל ןונחת םירמוא ןיאש םימיבד
 יב םויב םא יכ הלבגה ימי לש ןושאר םויב םש הנותח תושעל ןיא זא ח"ר ברעב
 .* האלהו

 םירוענ םידימלתה םע ברה ,לודגה שרדמה תיבב םירוענ להקה ,תועובש לילב

 .ףרש ןייו הפק סוכ ברהל יאבגה איבמ ,הרותה ומייסש רחא .ןטקה שרדמה תיבב

 ברה רמוא רחשה תולע םדוקו ,לובטל ח"תו ברה ךלוה ןוקיתה תרימא רחא
 .רובצב "ןוצר יהי,, תלפתה

 ןומהה ורהזיש ידכ ,תצק םדקומ בירעמ םיללפתמ ,תבשב ינש בוט םוי לחשכ

 .ןושיעה ידי לע שדוק תבש לוליח ידיל ואובי אלו

 ,הניקה ברה רמוא באב העשתב .הכיא ןוגנב הרוטפהה ברה ארוק ןוזח תבשב
 .שאב הפורש ילאשו ןונבל יזרא

 ,םירתכ ב"י ברה לבקמ ,להקה תפוק לש תונובשחה םירגוסשכ הנשה ףוסב
 .ל"ז רציפש לאקזחי 'ר לש תמייק ןרקמ

 .םיארונ םימי לש חסונב וכרב ןזחה ןגנמ ,תוחילסה םדוק ק''ש יאצומ לילב

 .החנמ םג ללפתמ אוה הנשה שאר ברעב תוחילס רמאש ימ

 םירמוא תבשב לח םא םג ,"הנטק תוחא,, טויפה ברה ליחתמ וכרב םדוק

 .9 ותוא

 .1? רומזמ דודל כ"חאו ,ירוא 'ה דודל בירעמ רחא םירמוא שרדמה תיבב

 .ב ךרכב רכזנכו ,ל"צז רפוס ןאמסוז 'ר וניבר גיהנה ןכ

 ם"דפב גהנמה ןכו ,(י"קס טפת 'יס) ז"טה 'דכו ל"צז רגנוא לאוי 'ר וניבר גהנ ןכ

 .ה"וור רוזחמב רכזומכ
 .(במ 'יס ב"ח) רפוסה רפסמ ת"ושב 'יעו ,(אכדכ "יס א"ח) א"ביר ת"וש

 .(ז"נקס אפקת 'יס) םירפא הטמ ןייע 9

 ,תסנכה תיבב םג רומזמה רמול ל"צז ןמטלא ןושמש יבר וניבר גיהנה הנורחאל 0

 ,םשמ להקה ואציש ירחא רומזמה רמול וליחתה נ"כהיב יללפתממ קלחש םעטמ

 תויהבו ,תובבל דוריפו תקולחמ ידיל תאז איביש ששח ןכל תותלדה תריגס ינפל

 תאזל ,םיאלפ הליהקה ינב תסנרפ הדרי המחלמה תפוקתבו הסנרפל לגוסמ רומזמהש

 .נ"כהיבב ורמואל ומיכסה
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 שקאפ תרכזמ

 שדוקה ןורא לא הלועו ,למיירטשה לע תילטב ברה ףטעתמ תיברע תלפת רחא
 .העש עבר ומכ "וברי ןעמל,, תשרד שורדל

 חסונב םר לוקב םיכרבמו ,תילטב תולפת ילעבה םיפטעתמ "רמאש ךורב,, םדוק
 תירחש לעבה וירחא הרמזד יקוספ לעבה םדוק ,תיציצב ףטעתהל תכרב דחוימ

 ,1: ףסומ לעבה .כ"חאו

 אוה ,הוצמהב ברה תא םידבכמשכ .ת"סה תא ןיללוג הרמזד יקוספ תעשב

 ת"סה תא חקול הרזח תעשבו ,ומוקמל רזוחו המיבהל וכילומו ת"סה תא איצומ

 .הוצמה תא הנקש ימל "חכ רשיי,, רמואו ,וריזחמו שדוקה ןורא ינפל

 .'חרק ינבל חצנמל,, רמול ברה ליחתמ ,רפוש תעיקת תשרד רחא

 םר לוקב ליחתמו "םניד רזג תא בותכי, ברה םייסמ ףקות הנתנו טויפב

 הלפת הבושת,, ליחתמו "םורי ימו לפשי ימ,, םייסמו ,"ןובתכי הנשה שארב,,

 ."ףקות הנתנו,, ןזחה ליחתמ כ"חאו ,וירחא להקהו "הקדצו

 ."ךלמ אוה התאו,, ליחתמו "ףועי םולחכו,, םייסמ ברה

 מ"המ ךלמ ינפל, םר לוקב רמוא ברהו ,ןזחה םע דחיב להקה ערוכ ונילעב
 ."ה"בקה

 חסונב 'וכו דחא יוג רמוש ,לארשי רמוש ,ןזחח רמוא תוחילסה רחא םוי לכב
 .דחוימ

 םיארמו ,להקה ןובשח לע םינימ העברא ברה הנוק ,הבושת ימי תרשעב |
 .להקה לש םיגורתאה תא ברהל

 תוחילסהש תויה .החנמו ףסומ תירחש תלפתב תוחילס םירמוא רופכ םוצ םויב

 םיסיפדמ הנשב הנש ידימו ,הנשו הנש לכב תוחילסה רדס תופלחתמ ,הברה םה
 .תודחוימ תואקתפ לע אתשה לש תוחילסה רדס תא

 תיבב ללהה תא ארוק ןזחהש העשב ,הרותה תאירק ינפל ,תוכוס לש ט"ויב

 ,ןזחח םע בלולה ברה ענענמ זא ,רקובב וללפתה רבכ להקה בורו ברהשכ ,תסנכה
 .םיענענמ םניא וללפתהש להקהו

 החנמ ,שרדמה תיבב החנמ ח"ת הזיא םע ברה ללפתמ ,תבשב לחשכ ט"וי
 .תבשב תודועס שלש םייקל ידכ ,םיתשל ותדועס תא קיספמו ,הלודג

 .ק"הרא תחיתפ תעשב םיארונ םימימ ע"שבר תלפת םירמוא ,הבר אנעשוהב
 תלפת רחא .םיארונ םימי לש שידקה חסונ תא ןזחה ןגנמ הרותה תאירק רחא
 .דוחיה ריש םירמואו שידקה םירמזמ ףסומ

 שארה ,ןיידה ,ברה : ךכ ת"סה תופקהב םידוביכה רדס 'יה הרות תחמש לילב
 לש םיאבגה לכו ,הקדצ יאבג ,(יאבג רעביוא) ק"חה לש ישארה יאבג ,להקה
 תיי'ש םויב .ולש הרבחהל ךיישה ת"סה יאבג לכל תתל ודיפקה .תונוש תורבחה

 ב"ושה תירחש לעב ,רנייטש ףסוי המלש 'רה הרמזד יקוספ ללפתה וז הנשב 1
 ביל ףסוי 'ר וניבר י"תכמ) רעקלוק השמ ה"ומ ףסומ לעבו ,שעזאמ םייח בקעי ה"ומ
 .(ל"צז
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 םיגהנמ

 ריטפמ ןתחו ןיידה ברהל תישארב ןתח ,ארתאד ארמ ברהל הרות ןתח ודביכ
 .להקה שארל

 ךלה תוריחבה ירחא .םישנא י'ח ,להקה ישאר תוריחב המייקתנ םייתנש לכב

 .להקה תושדחתהל קוזיחו הכרב ירבד רמאו ,הנושאר הפיסאל ברה

 ,1? ל"צז הטענב לטאמ ןב לאקזחי יבר ןואגה לש טייצראיה תבט 'ז

 .15 ל'צז רגנוא אטנעי ןב לאוי יבר ןואגה לש טייצראיה תבט א''י

 יאצומב תחא העש םילבאה םיבשוי ,תבשב תוליבא לש יעיבש םוי לחשכ
 ,1+ ק"ש

 לבאש ,שקאפב ולש שרדמה תיב גהנמ תא ריכזמ ל''ז רגנוא לאוי 'ר וניבר
 בירעמו החנמ לבא ,ןויצל אבו ירשא תלוז םירופו הכונח ,ח"רב ללפתמ אל ליר

 .15 ללפתמ
 .15 םאה םש תא דימת ןיריכזמ .הנושאר הנשב םג תומשנ ןיריכזמ

 םישדח א"י ףוסב שידק רמולמ קיספהל הרוה ל"צז רפוס ביל ףסוי 'ר וניבר
 .ז הרובקה םוימ אלו התימה םוימ

 .ק"חה תפוקמ וחלש הארבה תדועס .ןידה קודצ תיבב ושע ןנימ רבל תופקהה
 םחינהל גהנמה התימה םוי וניא םא ,הרובקה רחא ןיליפת תחנה ןינעב

 .15 הכרבב

 ק"קל שדוקב שמשל רבע םשמ ,רבאהסירג קחצי יבר וניבר ירחא שקאפב בר 'יה 2

 תודלותב ונכראהו ,ורבק לע ארוהנד אדומע התארנו ,ו'טרת תבט 'ז ח'לחש ,ארטיינ

 .ישילש קרפ ןושאר ךרכב שודק שיאה

 ןמסנ ה"פ ינש ךרכב ,ומשמ הרות ישודח רמול גהנ ל"צז ביל ףסוי יבר וניבר 3

 ךרכב) .מ"גבנ וניבר יתותפש בבודל רמול ליגר 'יהש ,א"ביר ת"ושמ תומוקמ המכ

 .(תבט ט"י תועטב ספדנ ל"נה ה"פ ינש

 .ה"צש 'יסר םישודק תעד 'יעו ,וירבד החד (ד"קס בת 'יס) ך"שהו ,ח"בה 'דכ אוה 4

 אלש רמוא ץנימ ם"רהש תויה ,הזל רוקמה םש ראיב .(הכ ןמיס א"ח) א"ביר ת"וש 5

 ל"ירהמ ירבדמו ,םוי לש ערואמה תא םיריכזמש ינפמ םר לוקב ע"מש לבא ללפתי

 רמולמ םג קלתסי זא ללהה ינפמ לבאה החדנ ה"אלבש תירחשב ןכל ,ןכ עמשמ אל

 .בירעמו החנמב כ"אשמ ,םר לוקב ע"מש

 א"ר צ"הגה לבא .תינולפ ןב ינולפ ,אמיאד אמשב יניינמ לכ (ב וס) תבש אתיאדכ 6

 'כ תומש רפסמב פ"הע ,רבדמב 'פ קדצ ילגעמ 'סב ןכו םלש תכוס ורפסב רכמטוג

 הרמא הקברש הרותב וניצמ הנה] .ןהינש ןיריכזמ שיו .באה םשב תומשנה ריכזהל

 ךפה רזעילא לבא ,רוחנל הדלי רשא הכלמ ןב יכנא לאותב תב (דכ דכ תישארב)

 "עו [םש ן"במר 'יעו הכלמ ול הדלי רשא רוחנ ןב לאותב תב (זמ םש) רמאו הירבד

 .דאהינאבמ ןואגהל הדשה יאדוד ס"וס

 קרפל חפסנב ןמקל אבומ (אי 'יס) יח לכ דעומ 'סב ספדנה ל"ירגה וניבר 'ושתמ 7

 .(אי בתכמ) יעיבשה

 ,התימה םוי וניא םא ןיליפתב בייחמש ץ"טירהמ לע קלוחש (חל 'יס) ףסוי יכרב 'יע 8

 ר"'גהמ) בקעי ירבד ת"ושב ,הכרב ילב םחיניש עירכה א"ייח לעבו ,םש ת"עשב אבומ

 ונא אלא ןיליפת חינהל לבאל רוסיא 'יה אל םאד ,א"ייח לע קלוח ה''פ 'יס (רוש בקעי

 לבאל רוסאד ןויכ לבא ,הכרב אלב םחיניד עירכהל שי זא רוטפ םא בייח םא ןיקפוסמ
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 שקאפ תרכזמ

 םילהת ירומזמ א"י ורמא ,תסנכה תיבב ברע תחנמ תעל להקה ףסאתנ רדא 'זב

 םילודגה תא ריכזמו וניבר השמ תלודגמ דפסה ירבדב ררועמ ברהו ,(אק--צ)

 םייסמו ,םימחר אלמ רמוא ןזחהו ץראה לע םיבשוי כ"חא ,הנשה תאזב ורדענש

 .ןימוחינ ירבדב השרדה תא ברה

 .'פ9יונפה דצב םידמועו םייחה תיבל םיסנכנ םינהכה

 .הרות דומלתה ירדחמ דחאב ,שדח שרדמ תיב שקאפב דסיתנ הנורחא הפוקתב

 תובישיב ודמלש םירוחבהו םיכרבאה ןוצר יפל ,דרפס חסונב ויה תולפתה רדס

 םמוי םש עמשנ הרות לוקו ,הלפתלו הרותל בושח זכרמ השענ הז תיב .םידיסחה

 .לילו
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 ש"ע הכרבהמ ורטופל תיזח יאמ הרובק םויב חינהל בייחתנ םא כ"א 'א םויב חינהל

 ישובל ת"ושב .(רפוס ל"ירהמ וניבר לש תובושתה 'טנוקמ) טצ 'יסס בקעי תליאשבו

 אלש דואמ ריהזהש ל"ז שקאפ ק"קד ןואגהד 'ימשמ יתעמש 'כ (אכר 'יס ד"וי) יכדרמ

 ס"לב ,ל"כע י"באו ריעמ ודיב לבוקמש ב"פ ק"קב ןיגהונ ןכ ס"לבו ,ןיליפת חינהל

 .(א"טילש ץלוו לארשי 'ר ןואגה תרעה) העטו העומש עמש עמושה

 אוה רשא םייחה תיבמ דחא דצב םיכלוהו רעשב םיסנכנ םינהכה ,שקאפ י"הק הפ

 ןואגהל הדשה יאדוד ת"ושב םג ןכ ריעה רבכו ,םש םידמועו ךרואה לכב יונפ דוע

 רזחש חס ןמיסב קר ארתיהל דאמ 'יל אטישפ הליחתמו ,חסו זס ןמיסב ל"ז דאהינאבד

 בישה ,םינפב אבוהש המ 'יס ז"וט לעבד אניד 'ידיב אתינתמ אתייאו לאושה ברה

 לכב ז"וטה רסואש ןיליפתב 'ייהשו ש"ק תרימא ןיב אצי קלחלו וירבד ץרתל חס 'יסב

 דומלל ול הארנ ןכש םייסו ,ותרבס ש"ע רוזגל כ"כ ש"לד םינהכ תאמוט ןיבו ק"היב

 ארקיעמ ןכ וגהנש לע םעט דוע ןתנ םגו ,הזב רתיח םיגהונש תומוקמ ןתוא לע תוכז

 .ב"ע םיבורקה תומשנל 'ישפנ חיינו חור תחנ תושעל ידכ אוה

 םירבקה דצל יונפה דצ ןיב שי וניתלהקב יכ ,םיאשונה ןיב קלחל כ"ג שי ילואו

 תונליא שי יונפה דצה הצקב דחא דצמו ,תרכינו הלולס ךרד ח"היב עצמאב ךרד

 הז ןפואב ךייש אלו לובגה רבעי לבש םינהכהל אבוט רכיה שי כ"יע כ"א ,םיעוטנ

 ןושמש 'ר וניבר ןושל) .ןבומכ ברקת אל אמרכל "וכו ךל ךל םושמ הקחרהו הריזגה

 .(ד"ויח אדוהי ימ ת"וש לע ויתורעהב ל"צז ןמטלא
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 ירישע קרפ

 תובא יתב

 ,השודקה הליהקה לש "תובא יתב,, תודובכה תוחפשמ רכזל שדקומ הז קרפ

 םשמ ואצי רשא ולא ןיבו הכותב ונכשש ולא ןיב ,הבש םימכח ידימלת תוברל

 .לודגה םלועב םעבט אציו םילודג תורואמל ויהו ,תוצוח ינפ לע דובכ ןוכשל

 הדעה ינקז,, רובצה ינקסעו יסנרפ לש םיבוטה םהישעמו םהיתודלותמ םימשר

 הרות לש הלוע םיקהל ,הנומאב היתודסומ לכ לע השודקה הדעה תא ולהנ רשא
 .הלית לע הדימעהלו הקזחל ,הממורל

 .א

 שיוא

 אדוהיב עדונ לעב ןואגה .י גארפ ריעמ איה "שיוא,, הדובכה החפשמ רוקמ

 ינברמ דחא ורפסב איבמ תויח שריה יבצ 'ר ןואגה .* החפשמה ילודגמ םידחא ריכזמ

 הבושת ורפסב הצרעהב םריכזמ שלקעלפ רזעלא 'ר ןואגה כ"כ .5 שיוא תחפשמ

 .+ הבהאמ

 םהמ דחא ,ןירגנוא תנידמל גארפמ ורבע וז הדובכ החפשממ םיחא העברא

 םע הרות םוקמ זא 'יהש ,קניי השודק הליהקב בשייתה אוה ,שיוא קחצי 'ר 'יה
 .הב םימסרופמ םידמול

 ,רפוס בתכה ןרמ תבישיל גרובשערפל לכאמ לאיחי ונב תא חלש קחצי 'ר

 ביבח 'יה ובר תרותו ,םיניוצמ םידימלת ןיב הנמנ ,םימש תאריבו הרותב הלעו

 .* רפוס בתכה עימשהש םירועישמ ת"ח הברה ומצעל קיתעהש דע וילע

 ח'הרה יפמ) .םישובלה לעב ,הפי יכדרמ יבר וניברל ןב רחא ןב תסחיתמ החפשמה 1

 .(ייחיש שיוא םייח לארשי 'ר

 (אמ ןמיס ח"וא ,אנינת) "ו"רנ שיוא ןרהא 'הומ אלפומה ברה ידידי ידימלת יבוהא, 2

 קיתוה ידימלת לודגה ברה ,יביבחו ידידי יבוהא דובכ אוה ,ןרהא תיב תא 'ה ךרבי,

 ברה ידידי, .(אנק ןמיס ה"א םש) "י"נ שיוא ןרהא 'הומ דובכ ,גלפומו אלפומהו

 ,חפק ןמיס ד"וי םש) "ו"צי שיוא ףלאוו השמ ר"רהומ האריו הרותב גלפומו אלפומה

 .(יבתכ רחא ה"דב ,יודנאל ש"רגהמ

 גארפמ שיוא ש"רהמ גלפומה ברהל יתבושתבו, (ז ןמיס יבצ תרטע) ץ"רחמ יבתכב 3

 ןועמש ה"ומ םלשומה הרותב גלפומה ברהל, ,ב"ע 'יס ץ"רהמ ת"וש ."יתכראה םש

 ."גארפמ י"1 שיוא
 השמ ר"רהומ םישישרת עזג םישודק לש ןנב ת"יבו הרותב אלפומה ברה ינתוחמ, 4

 ו"סקת ןסינ א"י 'א םוי רטפנשכ, .(ז"ס 'יס א"ח הבהאמ הבושת) "י"ג שיוא ףלאוו

 אלפ םלשה םכחה האריו הרותב םסרופמה לודגה רואמה ברה יביבחו ידידי דובכ

 וריעב ודיפסהל אלש ותאוצב בותכ יתאצמ ,ונתלהקמ ה"הללז שיוא אדוי ה"ומ ץעויו

 ,םיראותו םיחבש ביייכו קידצ 'יחש וילע רמול אלשו ,ותטמ רחאל אלו ותטמ ינפל אל

 ,העמד וניניע הנדרתו ,יכב לש לבא ותטמ ינפל זא יתארקו ,ול ןיעמוש םא יתקפתסנו

 דוע ייעו ,(דעק 'יס םש) "ללההו חבש םוש וילע יתרכז אלו דפסהה טפשמכ אל לבא

 .(אי ןמיס) םש

 .וסקנפמ ת"ח קיתעה (ב"פ וס ללכ רפוס טע) ןאמסוז 'ר וניבר 5

 ו



 שקאפ תרכזמ

 ולהא עקת ךלוהו תחופ הליהקהש האר רשאכ ,קנייב רג "יה ותנותח ירחא

 .םירשי תורוד םש דימעהל חילצהו הב בשייתה ,שקאפ ק"קב הרות להא

 .5 (הנ םילהת) רזעילא טוקליב תייד ונממ איבמ ןאמסוז 'ר וניבר

 גלפומה פ"נדי דובכמ יתלאשנ,, (גע ןמיס א"ח) הדשה ירפ ת"ושב רכזנ

 לאיחי ה'"'ומ ת"'שכ 'וכ תואיקבו תוצירחב ול בר וידי ץורחה קמע םימכח תגלפהב

 י"ותב לודג יקבו ףירחה דיגנה יבא ,(א"בבות םילשורי ק"היעב כ"נמ) ל''צז לכימ

 ."ו'צי דאהינאב ק"קפמ י"נ שיוא קחצי ה"ומ

 םימת קידצ ןונשו ץורח גלפומו אלפומה ידידיל, בתכ 'סחנפ תאנק רפסב

 שפנ 'סב רכזנ דוע .יי"נ קניימ שיוא לכימ ה"ומ ,וירמש לע דמוע ונדוע ,וירוענמ

 .אשת יכ 'פב (ל"צז לפרעק קחצי 'ר וניברל) קחצי

 תנש ,5 (יד 'טנוק) ו"נרת תנש ,ומשמ ת"ח הברה אבומ תויפלת לת ןוחריב

 .דועו ,רכש תנלה ןינעבו םינפג תבכרה ןינעב ('ו 'טנוק) ה"גרת

 ,ו"ת םילשורי שדוקה רהל הלעו הנידמה תא בזע ,ותשא וילע התמש ירחא

 השעו ,השא אשנו ןטק תיב ול הנק ,ה תודבעו הרותל ויתותע לכ שידקה םשו

 .םיתיזה רה ימורמב כ"מו ,לולא ו"כ ,ותריטפ םוי דע ונוק ןוצר

 ןילא דודנ קיחרא הנה ,הנוכשאו הפועא הנויכ רבא יל ןתי ימ רמואו ,ה"נ םילהת 6

 .הפמ י"ג שיוא לאיחי ה"ומכ םימת קידצ ץורחה ינברה יבוהאמ יתעמש .הלס רבדמב

 םיימשג יגונעת לכמ ומצע שרופש שי 'ה תדובעל םיכרד ינש שי יכ םיקוספה תנווכ

 ,רוסיא תואת תשרב דוכלל לשכי אלש רתיה ירעש ט"צמ שרופש ב"הוחב ראובמכ

 קידצש םג ,תואתה גב תפמ לאגתי לבל ושפנב ןסר ןתי רשא שיאל רשיה ךרד לבא

 םלוס לע תולעלמ םשגה ונרצעי אל תאז לכב ודיקפת ופוגל ןתונו ושפנ עבושל לכוא

 לכלכל םידרויו שפנב םילוע םיקלא יכאלמ יכ ,יינחור יפנכב ףועל ףעומ תומילשה

 השעש םהרבא לש וחכ הפי ,ד"בארה 'יפכ ה"עאא תגירדמ 'יה הזו ,טפשמב םפוג

 יכ ,יברקב ללח יבל יכ ללח ותוא השעש דודמ ,תירבה ומע תורכו ר"הצי םע םולש

 םמוי םחל ויתועמד ול 'יה ,ופוג םוצב הנעתה לכמ ומצע שרופ 'יה ה"עמה דוד

 םגש 'ולש השעש א"א תגירדמ ןכ אל ,וברקב ללח 'יהו ורצי גרהש דע ,הלילו

 ףעומ א"אכ הגירדמב תויהל לכואש ןתי ימ ה"עהד שקיב כ"ע ,ודי חינה אל ז"הועמ

 הנוכשאו םג לבא הלעמל הפועת שפנה ךכ ,תחאב ןוכשלו תחאב תחרופ הנויכ ףועל

 םיגונעת לכמ קחרתהל ץראב דנו ענ תויהל ,דודנ קחרא םא יכ ,ףוגב חטבו טקשה

 הזב אלו ,בשוי ילב הברעב רערעכ םיבשוי ה"וא לש םירקוחכ רבדמב ןולל ךירצא זא

 רזעילא טוקלי) םיגונעתב ת"ישהל הבהא הפי המ יכ ,הארב והתל אל יכ 'ה ץפח

 .(םילהת

 .(בל ןמיס) שאלקימ .טס קורוטד בר ןייטש סחנפ ר"גהל ד

 תא וצקשת לא 'כד אה 'כש י"שרפ לע ושקה (העריצ ה"ד ב דכ) םיחספ 'סות \[8

 יריימ םילודגבד 'יל בישח אל ,המדאה שומרת רשא לכבו ףועבו המהבב םכיתושפנ

 הז תשמורה 'יח לכו ןנישרד ט"נ ןירדהנסבד 'סותה ושקהו ,'וכו ץרש והב ביתכ אלד

 'למתו ,כ"ע ונוחג לע ךלוהש שחנ ומכ שחורה רבדב ימנ הוה השימרד עמשמ ,שחנה

 הדנ 'סותב םנמא ,י"שר לע 'ימת אכילו םילגר הל 'יה דועב שחנ לע יאק ןירדהנסבד

 תשמורה 'יח אלא םתס 'יח ירקימ אל וילגר וצצקש רחאלד ובתכ (ינתיל ה"ד א גכ)

 .(םש תויפלת לת) םתטישל י"שרל 'סותה 'וק ןבומ הזבו ,ש"ע
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 תובא יתב

 יקסוע םימלשו םיארי וינב תא תוארל ,הריתי 'יכז שיוא לכאמ 'רל ול ייה
 תרותב םיכלוה םינב ינבו םינב ,שקאפ ק"קב ךוותה ידומע ויה םה ,תוצמו הרות
 .ותרותלו 'הל םינמאנ יעטנ ,השעמ ישנאו םידיסח ,תובא

 ,ל''צז רפוס ןאמסוז יבר וניבר תבישיב דמל ,שיוא קציא קחצי 'ר לודגה ונב
 טבש, לעב ןרמ לצא דומלל הלע םשמ ,?"הנקמה רפס,, לודגה ורפסב וריכזמ
 ותריד עבק שיוא קציא 'ר .'קה הרותב ליח רובג שיאכ ומש אציו ,גפ ב"פב "רפוס
 ,להקה שאר רותב םש שמיש הברה םינש ,שקאפ ק"קל ךומסה דאהינאב תליהקב
 שדחמ ,דומלתה תועוצקמ לכב יקב 'יה קציא 'ר .ונחלוש לע ודחאתה הלודגו הרות
 .זוחמה לכב םיתב ילעבה ראפ 'יה אוה ,םיאלפנ םישודיח

 תא קזחל התיה התדועתש ,"תדה יקיזחמ,, תרבח דסיתנ רשאכ ב"ערת תנשב
 קציא 'ר רחבנ ,י: "אנוד, רהנל רבעמש תוליהקהב תיתרוסמה ךוניחהו תדה
 ידלי ודבעי םש ,לודג הכאלמ תיב דימעהל םזי אוה .הרבחה לש שאר בשויהל
 םיוגב וברעתי אלש ידכ ,הרותה תולעמב תולעל םילגוסמ םניאש םירוחב י"נב
 .:? ודיב חתלע אלו םהישעממ ודמליו

 וללה םינשב ףאש וילע ורמא ,(ע"ל) רוהנ יגס קציא 'ר "יה ותונקז תעל
 ויה דימת ,ויפב םירוגש ויהש ס"שה תותכסמ לע קציא 'ר רזח ,םקיר בשי אל
 ,15 הרות ירבדב ןישחרמ ויתותפש

 ןתח, לעב דלפנירע לאומש יבר ק"הגהל קהבומ דימלת 'יה ,שיוא דוד יבר
 יבר ק"הגה לש ותוחא ,אנראשטמ דלוונירג םרמע יבר לש ותב אשנ ,ל"צז "רפוס
 ח''ת ןיבמ ,דדוחמו ףירח לודג ח'ת 'יה דוד 'ר .ל"צז "םשובה תגורע,, לעב השמ
 .ג"צרת תנש תבט 'א רטפנ .שקאפב ס"ש הרבחב רועיש ידמול םיעובקה

 י'ושת 'יע) ראמטאס ק"קב י"בא שיוא םרמע ר"רה םסרופמה ח"הרה :וינב
 רטפנ) שיוא ףסוי ר"רהו ,לאומש ר"רה ורג שקאפב ,('י "יס ח"וא דודל ןרק
 ןמקל האר) ל"צז סאלשיינ םרמע יבר .(בא םחנמ 'ג םויב רורחשה ירחא שקאפב
 .'חיש רדנלרעבא רזעילא 'ר ח"הרה ונתח ח"לחב לידבהל .ונתח 'יה (גי תוא
 .ה'בצנת ,ה"כשת 'א רדא ד"י ןילקורבב הרטפנ ה"ע רתסא תרמ 'צה ותגוז

 .ל"ז ןהאק דוד קחצי ר"רה ןתח ,הליהקה יבושחמ ,שיוא םנוב החמש ר''רה

 ח"כ 'נ) טסעפב שיוא ףלאוו ר"רה ,ד"יה שקאפב שיוא ללה םחנמ ר"רה ; וינב

 .ג'פרת רדא א''כ ח''לחש םנוב 'ר .(בא םחנמ
 םינושאר הרשעמ דימת ,םהרבא 'ר 'יה םימת קידצ שיא ,שיוא םהרבא ר"רה

 ,שקאפב 'ילא ףסוי 'ר ,ילעהדרעסב רקי ןבא שיוא ןמלז ר"רה :וינב .תסנכה תיבב

 .א טרפ גכ ללכ 9

 .ודובכ יפל אל לבא םידימלתה ןיב ,"ןורכז תאז בותכ, רפסב רכזנ 0

 .(ט סרטנוק בערת) ףסוי טקליו האר 1

 בישהש המ ,ל"צז ביל ףסוי ר"גה וניבר לש ותבושת ונאבה ,םיבתכמל חפסנב ןמקל 2

 .הזב כ"שמ (בעק 'יס) ח"וא דודל ןרק 'ושת 'יעו .שיוא קציא 'רל

 .(וצ ןמיס) ב"ח אדוהי ימ ת"ושב רכזנ 3



 ש קאפ תרכזמ

 ,שדוקה תמדא תא דובעל י''אל הלע ,שיוא ןועמש 'בה ,זאהידלעפב לכאמ לאיחי 'ר

 .םולשה םהילע ,ע"ל וימי ימדב רטפנו שקאפל רזח הלחנש רחאל

 ,טסוחב "םשובה תגורע,, לעב ק"הגה ודוד דימלת ,שיוא ןרהא יבר צ"הגה
 יקב תונברב שמיש .ל"צז אקסילמ רדנלדירפ םייח יבר צ"הגה לש ונתח 'יה

 ,ו"ת םלשורי קי"'היעפ ח"לחש .ןיידרוו-סורגב ד"באר 'יה האושה ירחא ,:+ ינעפול
 .ך"שת ןויס 'ג

 השמ 'ר ג"הרה :וינתח ,א"'טילש שיוא לאיחי 'רו םייח 'ר ג"הרה :וינב

 גרבנייש רשא 'ר ינברה ח"לחב לידבהל ,ב"הראב ןיידרוו סורגד ברה קללופ ףלאוו
 ח"לחש (ילעהרשאוו 'מ 'קד ןייד ל"ז גרבנייש דוד השמ יבר צ"הגה לש ונב)

 .ה"בצנת ה-ינתנב ל"שת ןסינ ג"כ

" 

 אוה .שקאפב ל"צו ןהאק ץ"כ רודגיבא 'ר ג'הרה 'יה לכאמ 'ר לש ונתח

 "יה םשו ,(אלאז זוחמ) לעסיד תליהקב הארוה הרומ רותב םינש הברה שמיש

 .5 הנידמב םינברה ילודג םע הארוהו הרותב ןתמו אשמ ול

 לעסיד בושיב תומש םיוגה ושע ,הארונה םלועה תמחלמ םותב ט"ערת תנשב

 רודגיבא יבר ריבעה זא ,לילכ הליהקה הברחנו ל"ר וגרהנ םידוהי תושפנ המכ

 .שקאפ ק"קל ונכשמ תא

 רקובבו ברעב ומויב םוי ידימ ,הרותל םילעפ רודגיבא יבר השע שקאפב םג

 הדגא ירבדו רסומ םהל ףיטה ,תוינמוא ילעבו םירחוסל תסנכה תיבב רועיש דיגה

 .םיברה יכזממ וימי לכ תויהל הכז ןכ ,בלה תא תכשומה

 םידקה ,תוירבה םע ברועמ ותעד ,תובוט תודמב רטועמ 'יה רודגיבא יבר

 ,םימיענב ותביש תא הליב .םידליו םיריעצל תופי םינפ רבסב םדא לכל 'ולש

 .ץיוושיוא ינושבכל ויצלח יאצוי בורו ותגוז םע לבוהש דע

 המלש ר"רה לש ונתח) ןרהא 'ר ת"צ ינברה ;םיברמ 'ה יארי םלוכ ויה וינב

 ר"רה ונב ,לאיחי ר"רה ,ללה ר"רה ונב .שקאפב תוקונית דמלמ "יה (רגנוא

 ילעהאדרעסמ רפוס םהרבא ר"רה לש ונתח 'יה 'ילא ףסוי ר"רה ונב .ד"יה ,השמ

 םהרבא 'ר ברה לש ונתח 'יה ינש גוויזב ,(דערופ 'טמ רפוס ם"רהמ צ"הגה ןב)

 .ג"'כשת בא םחנמ א"י ,קרב ינבב רטפנ ,שקאפמ רללימ

 ישובל ת"ושב רכזנ ,'חיש ןיילק םייח 'ר ח"הרה תשא) ה"ע לכאר י'מ ותב

 .טסעפמ רגניז קחצי 'ר ח'הרה הלעב םע הרש 'מ ותב .(וצק 'יס ת''דהמ ,יכדרמ

 .ד"יה ,ןהאק יכדרמ קחצי ר"רה תשא רתסא 'מ ותב

 .(הלק ונ ,אל 'יס) ד"ח ,(גצ ןמיס) ב"ח הדשה ירפ ת"ושב רכזנ 4

 (ופ 'יס) ב"ח הדשה ירפ ת"וש .(גר ,וצק ןמיס) ד"ויח םשבה תגורע ת"וש ןייע 5

 רודגיבא ה"ומ הפי ותעדש ןחכ תויפפ לעב בגשנ ץורח י"ותב גלפומה ינברה יבוהא,

 .(אנ ןמיס) םש דוע ,"א"עי לעסיד בושיב צ"ומו ב"וש ןהאק
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 תובא יתב

4 

 רגנוא

 רי'רה ןב ל"צז ראגנוא המלש יבר ,םסרופמ יקבו ףירח ,הרותב לודגה ינברה

 דימלת (ג תוא ןמקל) טעניב יבצ לאוי ר"רה לש ונתח 'יה ,םלהעצמ לכאמ לאיחי

 ,: ל"צז ףראדסרעטאממ רפוס ןתח לעב דלפנירע לאומש יבר ק"הגה לש קהבומ

 .םיקסופו ס"ש קסעב הליב ויתונש בור לבא ,ןיי רחסממ 'יה ותסנרפ
 .? וירפסב וריכזמו ,תופירחב רשיה ולכש דעב דואמ ובבח ןאמסוז 'ר וניבר

 דימתו החמומ להומ 'יה םג .םיעמשנ ויה וירבדו ,הליהקה לש ךוותה ידומעמ 'יה

 תלבק םוש ילב ה"עאא לש ותירבב י"נב סינכהל תולילגה לכב עוסנל ןכומ 'יה

 .סרפ
 ת"צ ח"הרה ,*אטנעזב ראגנוא ביל ןבואר 'ר םוצע ףירחה ג"הרה ; וינב

 ימדב רטפנ ,אפאפמ ראגנוא םרמע 'ר ח"הרה ,דעלעבמ ראגנוא לדנעמ םחנמ ר"'רה

 ח''הרהו ,ל"'ז ןהאק רודגיבא ברה לש ונב ןהאק ןהכה ןרהא ר"'רה ; וינתח ,וימי

 .טסעפמ ל"'ז ןיילק 'ולש בקעי

 טעניב

 ק"קד ןייד 'יהש ,טעניב לדנעמ 'ר צ"הגה לש ונב 'יה טעניב יבצ לאוי ר"רה

 ת"ושב רכזנ קיש ם"רהמ דימלת ,לודג םכח דימלת 'יה שרה לאוי 'ר .\ שקאפ

 ה"ה [שאר לע] ר"ע לעמ הכרבו ט"כוש .ק"פל ט"לרת שגיו 'סל 'ג א"עי ד"טמ, 1

 'ה ארי ת"פי ר"יז ש"וח גלפומו אלפומה 'בה ידימצו ישפנ ביבח ידימלת יבוהא

 .(זטק 'ושת רפוס ןתח) "ראגנוא י"נ המלש ה"כ

 ,"י"נ ראגנוא המלש ה"ומ ףירחה פ"ניו, (תוינשמ 'יפ ה'ד ו"פ חס ללכ) רפוס טע 2

 .(יתעדל ה"ד ג"פ טע ללכ) םש

 ןיי רחסמ השע ותנותח ירחאש תויה ,ערואמה םש לע ,ביל ןבואר ארקנ רוכבה ונב 3

 ,םיובנעזאררשטיל םר תחפשממ לודג ח'ת ,םיובנעזאר ביל ןבואר 'ר םשב ףתוש םע

 ד"ויח) םירבד בישמ ת"ושב רכזנ ,םיובנעזאר תיב ותחפשממ שקאפמ השא ול חקלש

 ה"ומ ת"שכ םיברמ 'ה ארי ןיצק גלפומו אלפומה ינברה ב"ש פ"נדי, (מק ןמיס בי"ח

 םרחסמ תוחילשב ךלה ביל ןבואר 'ר ."א"עי שקאפ ק"קב י"נ םיובנעזאר ביל ןבואר

 ומע המלש 'ר השע ז"ע ,(ןויס ח"י) םינב אלל ל"ר הנואתב רדענש הרקמ ול עריאו

 ליח רובג 'יה רגנוא ביל ןבואר 'ר .וירחא לודגה ונב תא וארקב תמא לש דסח

 רכזנ) אטנאלגב איקסנישוד צ"ירגה ןרמ ידימלת ילודגמ ,יקבו ףירח ןקמע ,הרותב

 אשנ ."םשובה תגורע, לעב צ"הגהל ןמאנ דימלתו .(זצ 'יס א"ח ץ"ירהמ ת"ושב

 לודגמו רקי ןבא םש 'יהו ,אטנעזמ ל"ז קאללאפ ןמלז המלש 'ר דיגנה ח'הרה תב תא

 .ד"יה ,ה"ע ותבו לכאמ לאיחי ב"וחה 'בה ונבו ותגוז םע הפסנש םעזה ימי דע זוע

 וניבר הלוגה ינב לכ לש ןבר לש ויחא 'יה ויבא ,דאהינאבב דלונ טעניב לדנעמ יבר 1

 .א ךרכ ףוס האר .(ל"צז רגנוא המלש יבר ותדכנ לעב יפמ) ל"צז טעניב יכדרמ

 .(ה"רת ןקתל שי ,ה"סרת תנשב בותכ 3 הרוש 151 דומע םש)
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 שקאפ תרכזמ

 גלפומה ינברה ידימלת יבוהאל,, ג"לרת תנשמ (בנק ןמיס) ד"ויח קיש ם"רהמ

 (זנק ןמיס) םש .י'א"עי שקאפ ק"קב טענאב י"נ יבצ לאוי ה"ומ ת"שכ הרותב

 י"ב רפס לע םרח אציש תויה ,ובר תא לאוש (איר ןמיס) םש .הבושתה ךותב

 המה םא ,םרדנמ רוזחל םיצור וב ךומתל והחיטבה רשא םיבידנ המכו ,שדחה
 גהנמש ןויכ ,הלימ תירב תדועסל ךלי (לבא) םא לאוש (וסש ןמיס) םש .םיאשר

 .בלח ילכאמ קר הדועסב ןילכוא ןיאשכ 'יפא ךלי אלש בישהו ,ךליל ותליהק

 'קד ברה ל"צז רעיירב ףלאוו יבר ןואגהל ןימינב תלחנ תבושתב דוע רכזנ

 הרותב גלפומה ןונשו ץורחה ינברה יביבח ברו ישפנכ יבוהאל,, (זכ-וכ ןמיס) ,באט

 ןואגה תא לאוש ,"חצנל י"ג טעגעב שרה לאוי ה"ומ ק"שנב האלפנה האריבו

 .השא לש תורעש וב האור םא ,הארמ דגנ ןוזמה תכרב ךרבל רתומ םא ,באטמ
 .(ומ ןמיס) םש דוע

 עשוי ר"רה וינב .רוודלופ 'דו שקאפב החפשמה שאר 'יה טניב בקעי 'ר ונב

 ןתח לדנעמ םחנמ ר"רה .אקשטושט ןמלז המלש 'ר ת"'צ ינברה ןתח טעניב קחצי
 אנודב רג ייהש טעניב 'ולש ר"רה .ל"ז ראווראש ק"קד בר רעשיפ 'יבוט 'ר צ"הגה

 .שקאפב רעללימ יבצ לאוי 'ר ונתח .רוודלופ

 .דך

 איקסנישוד יבצ ףסוי יבר וניבר

 יה יכדרמ 'ר .ףלאוו תחפשמל 'יתתמ 'ר ןב יכדרמ 'ר 'יה החפשמה שאר
 ךלמה ןתח י'יה ןושאר גוויזב .שקאפ ק"קב רקי ןבא ,החמומ להומ ,לודג םכח דימלת

 םתוחא ,לרש תב אליב תרמ ותב תא חקל רשא ,ל"צז רבאהסירג קציא 'ר וניבר

 יברו ,ג קניימ שקאפ השמ יבר םימסרופמה םינואגה אבהדד ירתנצ ירת ינה לש

 ףלאוו ףסוי 'ר .ןימינבו ףסוי, םינב ינש ול הדלי אליב תרמ .? שקאפמ לבעט ןמלק

 .*םש רג 'יה ןימינב 'ר ויחא םגו "אשטאלאק 'קד ד"באו בר ,קהבומ ח''ת 'יה

 תובושת יטוקלב 'יעו ,ס"חה ןרמ ידימלת ילודגמ 'יהש (96--90 םידומע) א ךרכ האר 1

 םשר ףלאוו יכדרמ 'ר .(אלשת) תובא ןורכז 'סו ,(הכשת ןודנול) םיבתכמה קלה ,ס"ח

 ה"ומ יסיג לצא קנייב יתייה [בפקת] ולסכ 'ג םוי :ל"הזב "לעכיב-להומ, וסקנפב

 לה [לבעט ןמלק] ט"ק ה"ומ יסיגו ,דוד דליה ונב לצא ןושאר להומ אוה 'יהו ,השמ

 'הו ,יתצצמו יתערפו עורפל רוע דוע שיש יתיארו ,ומד תא ץצומל יל רמאו ,ערופ

 .א"טמלו הפוחלו הרותל והלדגי

 .שקאפב כ"מ ,ז"טרת ןושח 'ד רטפנ .(91 'ע) א ךרכ האר 2

 ןמיס ב"ח ,זמק ,אק ,טפ ,חפ ןמיס א"'ח ,ל"צז רגנוא לאוי וניברל א"ביר 'ושתב רכזנ 3

 .ס"חה ןרמ דימלת 'יה ,(חל--חירת ךיראתב) בס

 .(מ בתכמ םירפוס תורגא) ל"ז רפוס בתכ לעב ןרממ בתכמ

 ןונשו ףירח גלפ אלמ אלפומה ינברה ה"ה 'ה תאריו תעד ףיסוי ףסוי תרופ ןב

 םסרופמה לודגה ןואגה ןתח א"עי שקאפ ק"ק יבשותו ידלימ י"ג ףסוי ו"המ ש"כ

 .י"ג שאלקימ ק"דבא רעב ו"המ
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 ןמ דחאכ םינקז םעט וב שיו דודיחו לכש ךרד לע קרפמו הלאש קימעמ ונובלל

 םירוגש םה ויתוראפ ובר םיניד יקספבו םינושארו ס"ש יזנגב ויתורצוא אלימ ,'ישותל

 םדוק ודודח ןבללו ררבל ונויע םשו הבוטל הבשחמ ויתובשחמ וקמע םהבו ,ויפב

 םילפכ ףיסוהו רמנ אל וחיר גפ אל ומעט ,הרואל ךלה הרות להואמ שמ אל ,םימיענב

 ינמו ,םיקסופו ת"פגב הברה הנשו דמל

 ,םידמחמ ולכו םיקתממ וכח םיזראכ רוחב

 ולרוגו וקלח לפנו ותחמש שאר לע הלע זא

 יתעדי

 יניב 'לה םגו ,ותמכח

 ינפל הבישיב שמיש זאמ

 ,וניתבישיב ידומע

 ינייעממ באשו ל"צז ג"הואמ יברו לרומ יבא ינודא
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 שקאפ תרכזמ

 ר"רה ,שקאפ ידבכנמ לודג ח"ת לש ותב השאל ול חקל ,ותשא הרטפנש ירחא

 םתחנו בתכנו םידדצה ןיב ונתוהש םינורחאה םיאנת לש חסונ והז .*ץינוק שרה

 ; הפוחה ירחא

 ונייהד ,הפוחה םויב ,םידדצה ןיב ונתוהו ורבדנש םיאנתהו תירבה ירבד

 'א דצ ומצע דצמ דמועה 'יתתמ 'רה חונמהב יכדרמ 'רה ראופמה ר"רהה ה"ה

 ,ינש דצ לסעפ 'מ הרקי ותבו ףלאוו 'ר חונמהב שריה 'רה ראופמה ר"רהה ה"'הו

 ,אבהל 'יראובמה םירבדה יטרפ לכ לע ס"אגק ל"נה םידדצה ושע מ"חע ונינפבו

 לסעפ 'מ הלותבה תא שדיקו אשנ ל"נה יכדרמ 'רה ראופמה ר"רהה ה'ה דיר

 ןישודיק ונממ הלבק איהו ,לארשיו השמ תדכ הפוחל הסינכהו ,בהז לש ק"טב ל"נה

 ה"הו ,ודובכו וכרע יפל ,תונולבס ןתנו ,ול רשא לכ סינכהו ,אערא חרואכו גוהנכ

 ךס םינמוזמב ל"נה לסעפ 'מ ותב ןדנל סינכה ל"נה שריה 'רה ראופמה ר"רהה

 תבשל דובכ ישובלמב השיבלהו ,[גנורעוו -- רענעיוו] 'וו 'וו 'יבוהז תואמ השמח
 ,ודובכו וכרע יפל לכה ,תעצומ הטמו תונולבסו םיפיעצו ןבל ידגבו ,לוחו ט"יו

 ולעניו ומילעיו וחירבי אלו ,הביחבו הבהאב דחי גהנל ל"נה גוזה םיביוחמ התעמו

 םאו] ו"'חאו ,הושב םהיסכנב םהינש וטלשי קר ,החרבה םוש הזמ וז אלו וזמ הז אל

 הניאש םירבד וזיא לסעפ 'מ ותגוזל ל"נה יכדרמ 'רה ינרותה השעי [םולשו סח

 דיבה אמוש יפכ טטקה ימי ךשמ הל ןתי זא ,אניד יבל אכירצו ,לובסל הלוכי

 ד"בל י"דל המע דרי פ"כעו ,הפוגל םיכיישה 'יטישכתו 'ידגב לכו ,תונוזמ רוזפל

 ,ורשפתיש רחאו ,ביר לכ דומעי פ"עו ,ונממ התשקב רחא םימי י"ד ךות (םהלש)
 יריזחת 'יטישכתו 'ידגב לכו תועמה ןמוזמב רתונה לכו ,הלעב תיבל איה ריזחת

 רחא הנושאר הנשב אוה רדעי ו'חאש ,ןקתנ ךכ רדעה תמחמו ,ןושארה המוקמל
 הבותכ אלו הסינכהש המ לכ איה יחקת ל"נה ותגוזמ אמייק ערז ילב הפוחה

 המ לכ איה יחקת הגממ ק"ז ילב הפוחה רחא 'ינשה הנשב רדעי ו'חאו ,תפסותו

 איה יחקת ךליאו תישילשמו תישילשב רדעי ו"חאו ,תפסותה ןמ יצחו הסינכהש
 ק"ז ילב הפוחה רחא הנושאר הנשב ל"גה השאה רדעת ו"חאו ,תפסותו הבותכ

 ו"חאו ,ןרדסכ תואצוה יוכינב ,הסינכָהש המ לכ יישרויל אוה ריזחי ל"נה הלעבמ
 הממ יצחה 'ישרויל אוה ריזחי ,ונממ ק"ז ילב הפוחה רחא 'ינשה הנשב רדעת

 ןידה ,ךליאו תישילשמו תישילשב רדעת ו"חאו ,ןרדסכ תואצוה יוכינב הסינכהש

 רבכו ,ןנבר יכלמ ןחלש לע תולעהל 'יואר אבט אתינגרמ ,םינובו םירתוס םינובנה

 ראופמה גלפומה ברה ידידי תאמ ושארל הרתה תרטעו אתודהס רקי ודיב יתיאר

 ...י"ן שקאפ ק"קדבא

 הריטעמה גרובשערפ הפ הרותה דובכל ד"כה

 ל"צז ס"מרהמ ג"הב ןימינב לאומש םהרכא 'קה

 ,יבבלכ שיא ,יביבחו "למיחר ידוד..., וניבר בתוכ (חנ ןמיס ב"ח) ץ"ירהמ 'ושתב 4

 תאיב דע ,חטבל ןוכשי 'ה דידי ןימינב 'והמ ת"שכ תוימורת מ"ומב גלפומה ינברה

 .ףלאוו קחצי 'ר 'יה אשטאלאקב כ"ג רג רשא ונב םש ."...חמצ

 .(ץינוק מ"רל) ףרצמה ת"ושב רכזנ 5
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 איקסנישוד ץ"ירהמ

 ילב ק"ט שארב יחקת ל"נה םינמזה לכבו ,ותשא תא שרוי לעב יניסל רזוח
 .התבותכמ תערגמו יוכינ

 ,ירטשד יספוטכ אלדו אתכמסאכ אלד ס"אגקבו א''דשבו ח"'חב השענ ל"נה לכ

 ייב ינקמל רשכד אנמב ליעל שרופמו בותכד המ לכ לע ל"נה םידדצהמ אנינקו
 .ה"פקת ולסכ י"ח 'ה םוי שקאפ הפ השענ

 םיקו רירש לכה

 ץינוק שרה ל''ז 'יתתמ הב יכדרמ 'קה

 תומתחב ומתח ףאו ל"נה לכ לע ס"אגק ל"נה םידדצה ושע מ"חע ונינפב

 ל"נה םוי שקאפ והונמייקו והונרשא ןכל והיידי

 שקכאפ ןמאנ ץטיבירט ץריה 'קה

 ל"גס ץרה גילעז 'קה

 ,אקלע הרש ,לחר ,אליב ;תונב עברא יכדרמ 'רל הדלי לסעפ תרמ ותשא

 .דוד ,לארשיב ומש ארקנה דחא ןבו ,לדניה

 ; תונבר גישהל ,לבעט ןמלק ר"גה וסיג תבוטל לדתשה יכדרמ 'ר
 [בירת] ךרובמ ךרבת רשא תא טרפלו רדסל אתעש יאהד זומת שקאפ ה"עב

 .ק"פל

 ורנ %טענב לאקזחי ה"ומ הבישיב בשויו ןקז גלפומה ןואגה ברה ו"'מ יכל

 .וליח אתיירואל ,ולהב

 ,ושדק תורצחב סומרל ההכ די ידי יתומירה רשא לע עתעתמכ ויניעב 'יהא לא

 ה"ומ יסיג לא י"ג ג"הה ו"מא דובכ לש םתוח יחותיפ שדק בתכמ תא [יתיאר]

 םוקמ הזיא ול עדותי םאו ,ודי לאל 'יהי רשא לככ ותבוטל [השעי] ,לבעט ןמלק

 ומע השעי ,םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי רשא שיא םהמ ענמי לא ,וינפל רשכומ

 ותואל יואר שיא לע הרשמה תתל תעכ םהיניב םכסומ יכ םהל בותכל הבוטב

 הרותב ןה ,שודקה רבדמה רחא לארשי ןאצ תא גהנל ודי לאל שי יכ ,אלטציא

 םע רשאכ הרותב קוסעלו בשיל לכוי אל יכ ,ילע יוד יבל תאזל יא ,האריב ןהו

 ,ותוכלמ אסכ לע ונריעב בשוי "יה דוע ותעד תא עדוי י''נ ןואגה ו''מא ,וניבבל

 יתשקב תאזל יא ,ילמע לכמ יקלח הזו ,ילוקב עמש םגו ,י"המ ותשקובמ 'יה הזש
 ,רבדה אצי 'המ םאו ,םשור ושעי וירבד יכ י"נ ג"הה ו"מדא דובכ לומ החוטש

 ותבהאב ןמאנ ודבע י"נ ו"מדאל הבוט וקיזחי איהה הלהקה ינב
 יכדרמ 'קה

1 

 "יקסנישוד,, םשב תסחוימ החפשמ 'יח ,גרובסערפמ קוחר אל ,שאדאנ בושיב

 ,איקסנישוד רעב בוד 'ר צ"הגה 'יה וז החפשממ רצנ .ןרהא 'ר 'יה החפשמה שאר

 ,ארטיינ ק"קד בר כ"חאו ,בצקת--גפקת לש הפוקתב שקאפ ק"קד ד"בא 'יהש ימ 6
 .תוכיראב ישילש קרפ א ךרכ האר ,ו"טרת תבט 'ז ח'לחש
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 ל"צז קיש ם"רהמה ןרמ לש ק"יתכ םולצת



 איקסנישוד ץ"ירהמ

 ףסוי ריירה לש ותב ,השא אשנ ןרהא 'ר .(בפרת ןושח יד 'נ) אטסעמואנ 'קב בר
 ןב דלונ ןרהא ירל .ל''צז קיש ם"רהמ לעב השמ יבר ק"הגה ןרמ לש ויבא ,קיש
 ,קיש השמ יבר ןרמ ודוד יפמ ןעגרעיל הרות דומלל ךלה לידגהשכ ,לארשי ומשו

 םשמו ,אטנאלאג ד"בא שטייד םחנמ ר"גה לצא דמל םג .תיב ןבכ ולצא לדגתנו
 .ז ב"פב רפוס בתכה ןרמ תבישיל דומלל הלע

 ; םיאנת תירבב ואוב תעל ,קיש ם"רהמ ובר ול קינעהש הדועתה תאז

 אלפומה 'חבה יתוחא ןבו ידימלת ,לילו םמוי הרותב קסוע ליח השוע לארשי

 ימיב ,שידאנ ק''קמ י"נ יקסנישוד לארשי ה"ומ ןונשו ץורח האריו הרותב גלפומו

 לעו הרותה לע לודגו ךולה ךליו הרות ילהאמ שמ אלו יתבישיב הפ דמל ותורענ

 ותנשמ ריזחה םינש הזיא הזו ,הלעתנו הלעו ונינמז ינואגו םינבר תובישיב הדובעה

 ירבד ןיבהל ןבללו ררבל אתתעמשד אקמועל תיחנ ,הברה הנשו הברה דמל ,הפ

 ארבסו לפלפב ול בר וידיו ,אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל םתודיחו םימכח

 ,ורוזא תובוט תודימו ורצוא 'ה תאריו ,תמא ירבדמ איטחי אלו הרעשה לא עלוק

 תמאה 'יהת אלו ,הרכש וזו הרות וז 'ירפ לכאי הנאת רצונו ,ורשי םדאל דיגהלו

 הרותל וליחו וחוכ רשואי אבט אלעפל םירמואו ,תרמשמל תאז יתבתכ ,תרדענ

 .הדובעלו

 ק"פל ר"'תכ ולסכ ח"ר ק"שמ ןגרעי הפ בתוכה ירבד

 עוואזערבמ קיש השמ יקה
 (םתוחה םוקמ)

 ותב םע ,םיאנת תירבב איקסנישוד לארשי 'בה אב ך"רת ולסכ 'ט םויב

 םויב ראפ ברב המייקתה הנותחה ,שקאפמ ףלאוו יכדרמ 'ר דיגנה ינרותה לש

 קיש ם"רהמה קיש השמ יבר םסרופמה קידצה ןואגה תופתתשהב ,א"כרת ןושח ד"י

 ודועב ויבאמ םתיתנ רשא ,לארשי 'ר ןתחה ותוחא ןב דצמ ןתוחמל דמע רשא ,ל"'צז

 .רענ
 ,ןואגה לש ויתובכרמ ימעפ תארקל ואצי ,הבש ח"תה תוברל שקאפ ידוהי

 םע םיאנת תירבב קיש ם"רהמה אב וז תונמדזהב .החמשו הלהצ שקאפ ריעהו

 .ףלאוו דוד ןתחה יכדרמ 'ר ןתוחמה לש ונב םע ,רתסא ותב
 ולבטיש ,שקיב אוה ראשה ןיבו הכורא האווצ וירחא ריאשה ףלאוו יכדרמ 'ר

 תעשבו הרהטה תעשב םיקסעתמה לכו ,הטמה יאשונ ב"י הרהט הוקמב םמצע

 קדצ,, רפסמכ 'יולה תעשב םיינעל ונובזעמ וקלחי םגו ,םילובט ויהי רבקב הבכשה
 .'ךלהי וינפל

 יונפ 'יהיש ,הליחתמ וקיזחה וימח ,שקאפב הרות לש הלהא עבק לארשי 'ר

 וסינכה ,הכלהו הרות לש הקמעב ןלש םינש המכ רחאו ,ושפנכ הדובעו הרותל

 .יבצ ףסוי תיב ידימלת תודחאתהה ןוחריב ,וניתב תורוק 7



 שקאפ תרכזמ

 תרשמ וילע לבקל לארשי 'ר ץלאנ תונחה תסנרפ ול התלע אל רשאכ .רחסמל
 ,*'יתתמ ,לארשי 'רל ודלונ םינב השלש .שקאפ לש הרות דומלתב תודמולמ

 .לא יכדרמ השמ ,9 לשרה הנוכמה יבצ ףסוי
++ 

 םרט דוע .ןח לעבו תורשי תודמב רטועמ ,דדוחמו ףירח דלי 'יה 'יתתמ 'בה
 ,קאללופ השמ יבר םסרופמה קידצה ןואגה תבישיב דומלל ךלה תוצמה לועל עיגהש

 קיש ם"רהמ ןרמ ןואגה ודוד תבישיל רבע םשמ ,דאהינאבל ל''צז השמ רבדיו לעב

 .ל"צז רפוס טבשה ןרמ לצא ב"פל כ"חאו

 ,5 טסעפמ ןיילק לבייפ 'ר דיגנה ינברה לש ותב תא אשנ וקרפל עיגה רשאכ

 .(וניתב תורוק) ד"כרת ןושח ג'י דלונ \[8

 .(םש) ז"כרת זומת ה"כ דלונ ,יבצ ףסוי יבר וניבר 9

 ותויהב ץ"ירהמ וניבר ויחאל קהבומ דימלת 'יה ל'צז איקסנישוד יכדרמ השמ 'ר ברה 9פא

 ףסוי וניבר לצא שקאפב וריעבו רפוס תעד לעב ןרמ לצא ב"פב דמל םג .אטנאלאגב

 ןצייווומ יקסיוט רשא ר"רה לש ותב תא אשנ .חארוהל ונמיה ךמסנו ,רפוס ביל

 םג הלע ,ו"ת םלשורי ק"היעל וניבר תיילע ירחא .טסעפ ריעב ונכשמ תא עבקו

 תלודגמ ,"יח ףסוי דוע, רפסה תא רואל איצוה י'שת תנשב .ק"חיעפ עקתשהל אוה

 חנומ 'יה רשא ,וניבר לש ויתושרדמו ת"ח הברה וב הלעחו ,ל"צז לודגה ויחא

 .ה"בצנת ,ה"כשת 'ב רדא ח"רד 'א ח"לחש ,וימולע ימימ דוע ונורכזב

 ,(דאהינאב תברקב) דראגובדראשמ ברה לש קהבומ דימלת 'יה ל"ז ןיילק לבייפ 'רה 0

 בר סרלעפ השמ יבר ןתח (א"ביר 'ושתב הברה רכזנ) סלעבא יבצ םהרבא 'ר 'גה

 "לה .עלארקב סלרעפ מ"ר ןואגה וסיג לצא דומלל ודימלת תא חלשו ,דאהינאב 'קד

 ףוסבלו (וט ןמיס מ"ח םייח הנחמ ת"ושב רכזנ) רוודלופיאנודב כ"חא שקאפב רג

 צ"הגהל בתכש ובתכממ עטק ךל אה .ט"פרת תנשב ח"לחש ,טסעפ ריעב רקי ןבא 'יה

 .(וכרת תנש ,יושאק) "האריה דומע, ןוחריב עיפומה ,ףסוי אביקע 'ר

 .י"1 ףסוי הביקע 'הומ ת"שכ .. .'וכו םימתב ךלוהל

 הלחא םרטו ,ולאה םיטעמ םירבדב ושדק תורצחב אבא המילכו תשוב ןיאב

 יתאב זאמ המימת הנש יל הז ,ירביעה בלל רבח יתישענ ךיא המרה 'מל עידוא רבדל

 היה אוה יכ דראגוב ק"קד ןואגה ר"ומדא תדוקפב יתכלה םשלו עלארקמ הבישימ

 קפס ילבו דיגהל ידכ ינניא ל"נה ר"ומדא תומימתו תקדצ הנהו .םינש העברא ברל יל

 השע ןכ ותיבב ידועב רסומ תחכותב ינרסיל דימת הברה רשאכו .'ממ תאז םלענ אל

 בוטה ךרדמ ו"ח ירוס יתלבל רסומ תרגא יל בתכ תעל תעמ ותאמ יתאצב םג יל

 יכנא םגש יל בתכ דימ ירביעה בל שודקה רפס ודיל אב רשאכו ותיבב יתדמל רשא

 רשאבו וב הגהא יצח וא העש םוי לכבו ךרד הרומל יל 'יהי הזו תאזה רפס יל הנקא

 עלארקב םש יל יתינקו ונוצר תא דימ יתישע ןכל יתוא הצרי ונב תא באכ יכ יתעדי

 ,חור תחנ יתאצמו יתעגי םבו סופדה שבכממ ואצי רשא םישודקה וירפס השלש תא

 ירחאו .םינוציח תמכחמ וא םיסרוקפאה יבתכמ 'א בתכ אל ה"ב ידיל אב אל זאמו

 םייוניש יתאצמו ל"נה ןואגה ר"ומדא לא יתכלה םשמו 'חיש יתובא תיבל יתאב תאז

 םישדק שדוקל ירבעה בל ולכ ובלו תיינוציח תמכחמ רבד דוע אצמנ אל ותיבב .םיבר

 םגו המרה ותלעמ ךרדל לקועמה ךרדמ בישה םיבר ל"תו ,תאזה רפסה תא הנכמ

 טרחתמ תאז לכ םע -- ש"אה תכמ ל"ת יתייה אל םינפל םג םא ףא םכותב יכונא

 לובג ביחרהל דימת ץמאתא יחכ לכב .רוהטה ובל ךרדמ יתרבע רשא רבד לכ לע ינא

 ןיילק .לבייפ קה ...םישודקה וירפסל
1 / 
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 איקסנישוד ץ"ירהמ

 אתמ לעב ,ב'פ ק"קד ןייד ,םיובנזור שטיל ביל השמ ר"גה לש ונתח 'יה רשא
 סישב שודגו אלמ ,לודג ןקמעו ףירח הרותב לודג 'יה 'יתתמ 'ר .ל"צז םלשוריד
 בושו ,ומצע תא סנרפל רחסמב קסע ,הרות לש ורתכמ תונהיל הצר אל ,םיקסופו
 ייתתמ יר .עבק ותרות תא יאערא ונתמו ואשמ השע ,הרות לש הקמועב ןלו רזח
 תונהיל ידכ "תובא יקרפ לע קיש םי'רהמ,, ובר תרותמ ן"רת תנשב רואל איצוה
 אצי רשא לככ ,השודקה הרות 'ה ידומיל תקשחלו רסומל םררועל ,םדא ינב םהב
 .לי'צז לארשי לש ןרואמ ובר יפמ

 רזג הז 'יה ,םירהצב שמשה אב ,ייתתמ 'ר לש ושמש תחירז הכרא אל םנמא
 שרע לע לטומ "הש קידצה ויבא תא רקבל עסנ רשאכ ,םואתפ עתפב ,השק ןיד
 טבש שדוח תליחתב ,שקאפל וכרדב ןנטצנ 'יתתמ 'ר ,ל"ר קותיש לש הלחמב יוד
 םויב ,ןכוסמה ויבא לש ורדח י"'ע ומלועל ול ךלהו ,ופקתב ףרוחהו גלשה 'יהשכ
 ,טבש 'ז םויב אוה םג רטפנ רבדב שיגרהש אבא לש ורעצ בורמו ,ב"נרת טבש 'ד

 םתמשנ התלע ונבו בא ,ודרפנ אל םתומב םייחב םיבהאנה ,םיקלא תדרחל 'יהתו
 ,'ג שקאפ ק"קב דחאכ םתרובק םוקמ תא ואצמו ,דחאכ

 לש םיסרטנוק הברהו ,תבו י?ןב הכרב וירחא חינהו ,ותומב 'יה הנש ח"כ ןב

 הברה רשא ,ץ"ירהמ ת"ושב ספדנש המ ריעזמ טעמ ונא םיאור ותלודג תא ,ת''ח

 .ה"בצנת ,אלפנ תופירחו תואיקבב ,ל"'צז צ"ירגה וניבר ויחא םע לפלפל

+ 

 "ה ,ויתובא תיבב ךרו ןטק םלע דוע ותויהב ,יבצ ףסוי יבר לודגה וניבר

 תאש רתיב ,אלפנ ןורכזבו ןויערה ךז לכשבו ןיבמ בלב 'ה וננח יכ ,המכח חור אלמ

 תרוצ ומע ויבא דמל םינש שלש ול ואלמ רשאכ .וליג ינב לכ לע זע רתיבו

 "ה ,םיקחשמב וקסע םידליהשכ הלטבה תעשב .דימ םהב ריכה אוהו ,תויתואה

 יפמו ,קידצה ויבא לש ויפמ הרות דמל .ולש שמוחהו רודיסה לע דקוש יבצ ףסוי

 .אי? ל"צז רבורגנרהע ףסוי ר"רה םימת קידצ ליעוהל ודמלמ

 לאוי 'ר וניבר לש ושרדמ תיבב סנכל קשח ותודליבש ךיא ,ל"ז ןרמ רפיס
 תא ראית .'קה ותרוצב לכתסהלו ,וידימלת םע דמולו בשוי 'יהש העשב ,רגנוא
 ארמגהב ארקו ושאר ןיכרה ,דומע יצח לש ןטק ס"ש ךותמ דמול 'יהש ךיאו ,והארמ
 .3 וביבס שחרתנש המ לכמ ונויע ךותמ שיגרה אלו ,םייפקשמ ילב

 םוקמב ,דאהינאבל דומלל יבצ ףסוי 'בה עסנ תוצמה ליגל עיגה םרט דוע
 יולה השמ יבר םסרופמה ע"סיצ ןואגה לצא ,דמל "תתמ 'בה לודגה ויחאש

 .יח ףסוי דוע האר 1
 .ז"'צרת ןושח ח"כ ח"לחש ,טסעפ ק"קב י"בא יקסנישוד 'ירא השמ ר"רה 2

 .(ע תוא) הז ךרכבו ,(131 'ע) א ךרכב רכזנ [2א

 .ץקמ 'פ ץ"ירהמ תרות 'יע ,ותודליב ונממ עמשש המ הדגא ירבד הברה ריכזה 9
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 יבר צ"הגה ויבא םע הלודג הבישי םש להינ רשא "השמ רבדיו,, לעב ,קאללאפ

 .ל'צז לקעז

 ןמ 'יה ברעב ,םוצע 'יה ותדיקש ,םידימלתה רתימ רהמ טלבנ ריעצה רוחבה

 לכ .שרדמה תיבל אובל םירהממו םיזירזה ןמ 'יה רקובבו ןשיל תכלל םירחאמה

 .הליפתבו הרותב שדגו אלימ ויעגרו ויתועש

 ךרדכ םש גוחל וירוה תיבל בושל ןאימ ,תוצמה לועל סנכל ונמז עיגה רשאכ

 .ענצהב וניבל וניב תוצמ לוע וילע לבקל הבישיהב ראשיל טילחה ,םירענה

 רועישב לופלפ דחא דימלת שרד תבשו תבש לכבש גוהנ 'יה םש הבישיב

 יברה תאמ הדוקפ אב ולש הוצמ-רבה לש שדוק תבשב ,םירבחה ןיב עובשה

 .ולש הוצמ-רבה תחמש ללגב ,שרה ףסוי 'בה שורדי םירחצה ירחא םויהש ,מ"רה

 דואמ המ ליחתהש טעמכו ,שורדיל המיבה לע הוצמ-רבה תא ודימעה הרירב ןיאב

 תא עומשל שרדמה תיבל םישודקה ויתובר ונבו באה וסנכנש הארשכ רענה להבנ

 והוקשנ החלצהב רועישה תא רמגש העש ירחא .ריעצה דימלתה תאמ לופלפה
 .לארשיב ומש לדגיש ול וחיטבהו ושאר לע

 רסו ויתוברל ביבח דימלת יבצ ףסוי רוחבה 'יה ,םינפ לא םינפ םימכ
 ובלב םרמשו ,שדוק ול 'יח םהיפמ אצי רשא רסומ ירבדו הגה לכ .םתעמשמל

 ךרדכ דומילה תעשב ויתואיפב לסלסל וכרד ייהש ךיא ,וניבר רפיס .וייח ימי לכ
 זאמ "ךכב לגרתהל םיכירצ אל ינב,, ל"צז לקעז 'ר יבר יל רמא םעפ ,םירוחבה
 .האיפל די יתעגנ אל

 ,תיב לעב לצא ותחורא תא לוכאל ךלה רשאכ ,ללכה ןמ אצוי 'יה ותדמתה
 ןייעו ,הדיקעה רפס תא ומע חקל ,"םימי תליכא,, ארקנה רחא תיבב םוי םוי
 ולא םיקרפה ןיבש רמא .לכואה תא ול ושיגהש םרט לטב בשי אלש ידכ וכותב
 המכ ץפק ותורחבבש ךיא ,רפיס םעפ .פ"עב ונכות תא עדיו רפסה לכ לע רבע
 .ונל רקי 'יה ןמזהש ינפמ אלא ,הלילח תולק ינפמ אל לבא ,תחא םעפב תוגרדמ

 ויתונונחת לכ .הדימעה תליפת לכב תועמד ךפש ,האריבו המיאב 'יה ויתוליפת
 התלעו ,יקה הרות ירבד ליכשהלו ןיבהל ,עמוש בל ול ןתי ה"בקהש םא יכ ויה אל
 .ודיב

 ,וללה םיחא ינשב ראפתמ 'יה דימתו ,דואמ לודג 'יה ודימלתל ובר תביבח
 .םהילע הרוש הניכשה :רמאו אטבתה םעפ

 ובר והדנע ,רפוס טבשה ןרמ לצא דומללו ב"פל תולעל רמוא רמג רשאכ
 ; ל"הזב "רבח,, תדועתב

 םימש תאריו הרותב גלפומו אלפומה בושחה 'בהל ,דעל תאזה הרישה התנעו
 ינב ירחבוממ דחא 'יה רשא ,א'עי שקאפ ק"ק ידלימ י"נ יבצ ףפוי 'כ ת"'פי ש"וח
 רשא םינש המכ הז ,ישפנ הבהאש יתאצמ וב ,הבהאל קשח 'ה תרותב ,הבישי
 ,םיניד יקספו םינושארו ס"ש תוטישב וסירכ אלמ ,םינובנו םימכח דוסב הפ בשי
 המחלמ בישמ ,הרורבו הרשי ארבסב ,ירטמלו לקשמל ,ירפ השע םג לידגהו
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 וכרדו ,הרואכ הכישח ,הרותב למעו עגי רשא ,ול הדמע ותדמתה ףאו ,הרעשה

 רקיב ידובכ לגיו יבל חמש ,םדאו 'ה יניעב בוט לכשו ןח אצמ יכ דע ,הרשי ךרד

 םשב ול אורקלו ,וללהלו וראפל 'ירפ לכאי ,ול הלא רשא שיאלו ,וכרד רשויו וכרע

 ךמותה לכו ,וירומו וירוה תראפתלו יבצל 'יהי יכ י"העב הוקא יבצ ףפוי 'ר רבחה
 .וירשא וידיב קיזחמו

 ק'יפל ה''מרת ייח 'רפ 'א םוי ד"כה

 קאללאפ לגס זיימגהב השמ

 הלודגה הבישיל דומלל יבצ ףסוי 'בה הלע ףרוחה תנוע תליחת ה"מרת תנשב

 ויתונורשכבו וב ריכה ל''צז "רפוס טבש,, לעבה ןרמ שדחה ובר .גרובסערפב רשא

 ,םירבח קובדב הרותה לע דקש םש .וידימלת ירחבמ ןיב הנושאר הרושב ובישוהו

 םיתינעתב ופוג תא ףגס ףא .וניע תבב לעכ ויעגר לכ לע סחו םימיכ תוליל םש

 תיבל רזח ףסוי 'בה .בכשמל לפנש דע הריתי השלוח ול םרגש המ ,הנש טועימבו

 תואירבה וקל רזחו םילחהש דע ,ל"צז רפוס ןמסוז 'ר וניבר יפמ הרות דמלו ותרוה
 רבגתמה ןיעמכ השענ אוה .הליחתב רשאכ ב"'פב 'קה ותדובע תא ךישמהו ,המילש
 "יה ותואיקב לדוג ,ול הרודס התיה ותנשמ ,ןשונ ןשי אלמ שדח ןנקנק ,חרותב

 .קהבומ םכח דימלתכ בוט םש רתכ ול אצי ,וריכמו ועדוי לכ יניעב אלפל
 בר ודועב ,אדאממ ןואגה יכדרמ ישובל לעב םלוע דוסי קידצה ןואגה רשאכ

 רוחבה לש בוטה ועמש תא ונזאל עיגה ,הדיחיה ותבל ןתח שפיח ,אוועזערבב

 אווזערבמ ברה .וגקנק לע תוהתל ב"יפל ומצעבו ודובכב עסנ ,שקאפמ יבצ ףסוי

 וב ,הרות ירבדב הלילה בור ומע הליבו ,רבודמה 'בה לש אינסכאל ומצע איצמה

 .דומלתה תועוצקמ לכב תואיקבבו תופירחב שודגו אלמ ראופמ ילכ אצמ

 אוועוערבב הפוחה יפנכ תחת יבצ ףסוי יבר סנכנ ן"רת םיטפוש 'פ 'ד םויב

 דומלל בוט חקל ףיסוהו ,הרהטו השודקב 'ה תדובעו הרות לש הלהא םש הטנו
 ול רזעל אצי ןכ ומכו ,ושודקו לארשי ןואג וימח רמ די לע שפנה תחונמב ןויעב

 םוי ידימ םירועיש דיגהל ,הרותה תצברהב ל"ז ןרמ ליחתה םש .הבישיה תלהנהב
 ויתובר תרותמ הלד רשא םייח םימ םישדק ןאצ יריעצ תא תוקשהל ,ומויב

 .וירבד תא אמצב ותשש םינוגהו םינמאנ םידימלתל םרסמו ,םילודגה

 ,רפוס טבש לעב ןואגה ובר םעטמ תונברל אנמרוהב ךמסוה ג"נרת תנשב
 דלוונירג אדוי יבר םסרופמה קידצה ןואגהמו ,:+ רפוס ןאמסוז יבר וניבר וברמו

 ידיו אנל וכומס ןיד ןמ לכו,, רומאל בותכ וירבד םויסבו ,ל"צז ראמטאס 'קד בר
 .* "םלשו 'ריד אשידק אלהקב וליחנהל דובכ אסכו שארב ובישוהל ומע ןוכית החכ

 ןיב תוביר ירבד ואציו ,תונברה תלאש הטנאלאג 'קב ררועתנ א"נרת תנשב
 "קרוש עטנ,, לעב ןואגהו ,וידגנתמ תכ ןיבו םדוקה ברה לש ונתח 'יהש ןיידה ברה

 .105 'ע) ב ךרכב קתעוה תוכימסה בתכ 4
 האובנ ןיעכ הזב שיו ,"םלשוריב אשידק אלהק םושמ, (ב די הציב) 'מגה ןושל אוה 5

 .(וניתב תורוק) םלשוריד ד"בא בר תויהל ותנוהכ לע זמר ,הנטק
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 'ר וניבר .ץוחבמ ארתאד ארמ איבהל להקהל השרהו ןיידה תונעט וחד ד"בו

 אסכ לע בשי ה"נרת בשיו 'סל ישילש םויבו ,המש ראפ ןהכל רחבנ יבצ ףסוי

 הביבסה לכמ הרותה ילודג תופתתשהב ראפ ברב ךנחתנ שדחה ברה ,תונברה

 ףסוי תא 'ה יהיו,, קוספה תא וילע ריטפהש ,ל"צז אדאממ ןואגה וימח רמ שארב

 ."ודיב חילצמ 'ה השוע אוה רשא לכו ,'וגו

 דע ,הושה קמעל ואב אלו ןינדיעו ןדיע רבע ,הכשמנ תותכה תמחלמ םנמא

 ,םיסקודטרוא תונחמ יתשל הליהקה תא קלחל הלשממה םעטמ תושר הנתינש

 וניבר דיב התלע זא .הליהקה לש הנמשמו התלסמ ח"תה ונמנ וניבר לש ודצלו

 ץיברהל ,ולש דומלת תיב סוסיבל טומת אלש דתי עקתו ,ושפנ תאשמ תא םשגל

 ,המת הדובע דבע ותמשנ ימינ לכב .םינוגה םידימלת דימעהלו םימש תאריו הרות

 הליהקה ןוה לכש תויהב ,קוזיח הכירצ התיה רשא השדחה הליהקה יחירב תא קזחל

 דובכ תוברהל ,הרוהט 'ה תאריל הדעה ינב תא ךירדהלו ,דגנתמה תכה ידיב ראשנ

 .םיברב םימש דובכ לידגהלו הידמולו הרותה

 םינבה ךוניח דעב ומל רסומ ףיטה רקיעב ,רישע ןכות יאילמ ויה ויתושרד

 סנל 'יהנ ותליהקו ,םימש תאריו הרות תבהא לש חור םהב סינכה ,תונבהו

 ירוחב ,תונידמה לכמ םידימלת ורהנ וילא .הביבסה לכב םיחוחה ןיב הנשושכ

 תיבמ ואציו ,תוכורא תועש ויתורמאו וירועיש תא ועמש 'ה רבדל םיאמצה דמח

 םימש תאריו הרותב םיסומע ,םימלשו םיארי םיתב ילעבו הרות ילודג ושרדמ

 .םהינפ לע

 רועיש ידיגמ אלל ,ודבל וניבר םכש לע ץבר הלודגה הבישיה תגהנה לכ

 ץיקה ימיב ףאו ,ןוילעה שובלמב ארומבו דובכב דיגה וירועיש תא .םיחיגשמ אללו

 השלש .ודגנכ הניכשו בשי ולאכ ,ושאר לעמ עבוכה תא םעפ ףא ריסה אל ברשהו

 ןגמ רועיש דמל הלפתה רחא רקובב .םידומילב וידימלת םע בשי םויב םימעפ

 תא רריב איגוסה דומילב .טושפ רועיש ברעבו ןויע רועיש םירהצב ,םהרבא

 ויתורעה תפסות םע ,ךורע ןחלשכ וידימלת ינפל ךרעו םינושארה תוטיש

 תולמ לכ קיידו רימג ,י"שרפ םע ארמגה םדוקמ דמל תכסמה רועישב .וישודיחו

 י"שר לש תונושל תא ראיב זאו תופסותה םע תינש דמל בוש ,י"שרבש תורתוימ

 רתויהו טושפהו רשיה ךרד םא יכ קרס ילופלפ תא בהא אל .ע"צב וראשנש

 לכב .תובבלה תבוח רפסב בור פ"ע ,רסומ קרפ דמל רועישה ינפל .ותמאל בורק

 .ד"נב קרפו עובשה תשרפ םידימלתה םע דמל םוי

 עגר לכ לע סח ,החיש טועימבו הניש טועימב הרותה תולעמל וניבר הכז

 להקה שארה םא םגו ,תחא לגר לע הליהקה יטפשמ תא ץרח ןכל ,הרות לוטיב לש

 .הכוראב רבדל םהילא הנפ אל ,ותצע לואשל ואב הליהקה ינבמ םידבוכמ םישנא וא

 ףאו ,הרצק החכותב וידימלתב הרמ קרז ,המר דיב גהינ ותבישי ינב תא ןכ ומכ

 דימלתל ול 'יה רשאכ םנמא .ץרא ךרדלו םימש תאריל םכירדה אמלעב הטבהב

 הצע סכטל שאר דבוכב בשי זא ,ויתוקיפס וינפל עיצהו המינפ סנכנו יניצר ןינע
 .הצרי ןב תא באכו ךלי ךרד הזיאב ורישיהל הנוכנ
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 ןומה םג רכזו עדי ,הפט דבאמ וניאש דיס רוב ,אלפנ ןרכז 'יהש רומאכ

 ישנאו םלוע דוסי יקידצ ,רודה ילודג םינואגמ ,וינפלש תורודמ תודבועו םירופיס

 תמאל דרי וניברש םידדוב םירקמ ויה .ןהיעמושל םיברע םיאלפנ םינינע ,השעמ

 ץראב רשא םישודקה ,תורודה יפיקת תמא ישנא תלודגמ וידימלתל רסמו ,םיחישה

 םידומילב הלועו רצקמ 'יה זא "לטינ,, ליל אוה תעכש ול וריעה רשאכ טרפב .המה

 .שפנ יחונ םהיתוברו ויתובר חבשב הברמו

 םינש לע םינש ורבע יכ ,תומילשב 'יה אל וניבר תולשו תחונמ םג םנמא

 תנשב .ודיב התלע אלו תוגופה ןיאמ תועמד ךפש .ק"ש ערזב דקפהל הכז אלו

 ןואגה לש ותב ה"ע לדניש תרמ 'צה תינברה ותגוז הרטפנ ןושח ד"י ט"ערת

 דפסהב הרבקנו ,דובכה תותוא לכב וניבר תא השמישש הנש ח"כ ירחא ,אדאממ
 .לודג

 ה"ע רתסא תרמ תינקדצה תינברה 'ינשה ותגוז תא וניבר אשנ הנשה תפוקתל
 .ל"צז זיוהיינ יבצ לאוי 'ר ,אטלאקמ לודג ח"ת לש ותב

 הברה ירחאו ,טסוח ק"ק לש תונברה תא לבקל וניברל ועיצה קרפ ותואב
 הנשמ ,ל"ז ורמאש םעטמ ,םש תונברה לוע וילע לביקו וניבר הנענ תורצפה

 לעב 'קה ןואגה ןרמ ודוד תונברב שמיש טסוח ק"קבש טרפבו ,לזמ הנשמ םוקמ
 .ל"צז קיש ם"רהמ

 ותאו ,טסוחד תונברה אסכ לע ראפ ןהכל הלע חנ 'פל 'ד םוי ב"פרת תנשב

 הברה קסעו ,המרב הלודגה הליהקה תא להינ .םשל המרה ותבישי תא ריבעה ומע
 ונע םלוכו ,הביבסה לכב ועבט אציו ,והערל שיא ןיב הרות ןידב םעה תא טופשל

 .ךורבו שודק וירחא

 השמ לארשי ,ומש ארקנו ,ומיחרו ודיחי ןב תא םש ול הדלי תינברה ותגוז

 םיקהל ,תוחמש עבושב ובבל תולאשמ ול ןתינש הרוא ולוכ תיבה אלמתנו ,'יחיש

 .ךרובי םירשי תורוד ,בוט תיראשו תירחא

 ,ה"ע אקלע הרש תרמ תינקדצה ומא הרטפנ א"צרת תוכוס מ"הוחד 'ב םויב

 תורבקה תיבב רבק הל הבצחש םגה .וניבר תיבב הנכשמ העבק התנקז תעלש

 ,הרובקל המש הוליבויש התיה התשקבו ,ל"ז לארשי ר"רה הלעב י"ע שקאפב

 ולהאב ,טסוחב המוקמ תא התנק ,גחה תשודק ינפמ אמרג ןמזה 'יה אלש ןעי לבא

 .ל"ז קיש ם"רהמ ק"הגה ןרמ לש

 ,הרפע תא ןנוחל ק"הראב רצק רוקיבל וניבר עסנ ב"צרת תנש רדא שדוחב
 ייהש ,ל"ז דלפננוז םייח ףסוי יבר ןרמ תא רקיב רשאכ .לודג דובכב םש לבקתנו

 םויב ןכ ירחא םיימוי ,"ןאכ ראשי טסוחמ ברה,, ול רמא (ע"ל) יוד שרע לע לטומ
 דפסנו ,הרהטב םייח ףסוי יבר תמשנ האציו םינותחתה לע םינוילע ורבג רדא טיי
 .ה"בצנת ,בר יכבבו לודג דפסהב םילשורי ילודגו וניבר י"ע

 ,םלשורי ק"היעד ארפושמ םש ישנאו דעומ יאורק וילא ואב 'יולה ירחא

 ףסוי ןאצ תא גהני אוהש וילע ומיכסה םימשח ןמש הארנ ןיעב ןיע יכ םרמאב

 ק"היעב שרד ותעיסנ ינפל .ושאר םהל הנענו ,שדוקה תרהט לע םילשורי ןאצ
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 שקאפ תרכזמ

 לע ותיבל רזחו ,אערא ילבד ארפוש יאה לע תויכבו תוררועתה םע הלודג השרד

 .המילשורי רוזחל תעד
 תולדתשה י"ע ,א"בבות םלשורי שדוקה ריעב ושמש חרז ג"צרת לולא 'ו םויב

 תודהיהל ישארה ברכ רתכנ .תימלוע לארשי תדוגא ישארו ל"ז יולב השמ ברה

 .םלשוריב "יזנכשאה ריעה דעו,, תידרחה הדע לש הברו י"אב תידרחה

 להגל ,ונל זוע ריעב תונברה סכ לע תבשל לודגה וניבר הלעתנו הלע ןכ

 םע תדה תמחלמ םיאריה לש םתמחלמ תא םוחלל ,תוחונמ ימ לע לארשי תדע

 .ןוכלהי שודק םוקמב רשא עשר יללהמו הרות יבזוע

 וניבר עטנ םהב ,ו"ת םילשוריל וניבר םע ולע םיגלפומ םירוחב םישולשכ

 ותוכלמ אסכ לע ותבשב םגו ,"יבצ ףסוי תיב,, ולש המרה הבישיה ןיערג תא

 םע דקש ,רבד וירועישמ ערג אל ,וניע תבבכ הבישיה תלחג לע רמש םלשוריב

 םילודג םהמ םינוגה םידימלת דימעהו ,ומויב םוי ידימ תובר תועש וידימלת

 .תוזוחמהו שדוקה ריעב םויה דע סנל םידמועה השעמ ישנאו הרותב

 הכלהב השקה רבד לכ ,לעופב רובצה תגהנה תא וידיל לביק ק"הראל ואובב

 תידרחה תודהיה תא גציי אוה .קדצ ןיד תיב ירבח םלשורי יניידמ וינפל עצוה

 תושארב תיתוכלמה הדעוה ינפב הרדהנהו הליצאה ותעפוה .תונוטלשה יפלכ

 .ריבכ םשור השעו םיברב םימש םש השדיק (ז"צרת תנשב) ליפ דרולה

 שעג תונש הלא ויה ,םלשוריב תונברה אסכ לע וניבר בשי הנש הרשע שמח

 וררוע רשא תולפרועמ תונוש תופוקת ,שדוקה ץרא ימשב תודרומו תוילע ,רעסו

 רורב ןיד קספ ,השעמל הכלה הארוה תושרודה ,תונושמו תונוש תויעבו תולאש

 ,ולבקתנ ויקספ ,הפונמו הקונמ ,תוניתמבו לכש םושב וניבר רתפ םלוכ תא ,לוקשו

 .המילש הרותכ ושענו ורמשנ ויתוארוה
 ךוניח תא ץמיאו קזיח ,תונבהו םינבה ךוניחב ןיינעתה דחוימ בל תמושתב

 ץובקב טרפב תונמדזה לכב וניגב ררועו שרדו ו"ת םלשורי ק"היעב ןשיה בושי

 .אלגירד אתבשב םע ןומה

 חתפ ,הלוגהמ ברח יטילפ ומרז רשאכ ,המויאה האושה תונש תפוקתב

 ,םיבוזעו םימותי םירוחבל טלקמ ןתנו ,החורל ושרדמ תיב יתותלד תא וניבר

 .םימלשו םיארי ח"תל ולעתנ ובש ,ןוכנ תיב םש ואצמ וליאו

 ,םע ןומהה ינפמ תח אלל ,ק"הראב תונב סויג לש הלאשה התלע וימי בוריעב

 לארשי תונב לש ןטפשמ תא ץרח אוה ,ןוטלשה יגיהנמו םיתב ילעב תעד דגנ

 דובעל השירדה התלע ןכ .הז לע ופוכישכ ףא סייגתהל רוסא ,"רובעי לאו גרהי,,

 ,ביואה תוצרפתה ינפמ ןנוגתהל ,שפנ חוקפ ששח םושמ תבשה םוי םצעב םירוציב

 רתיה לע ךומסל ןיאו ,תבשה תא ללחל רוסא ,סוסיה ילב רורב 'יה וניבר תעד

 .לוח םויל ונניע תבב שדוק תבש םוי תא ךופהל המודמה

 בקע ,ותבישימו ודובכ ןכשממ וניבר תא ולגה ולא םימדה תמחלמהו םעזה ימי

 בצמו תוארונ הזמ לבס וניבר ,ריעה ןופצ לע ביואה לש ידימתה תוזגפהה

 | .ףפורתנ ותואירב
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 ותמשנ האציו םיקוצמה תא םילארא וחצנ ט"שת תנש תוכוס גח ברעב

 תיבה שרגמב םש יערא תורבקה תיבב רבקנו "קדצ ירעש,, םילוח תיבב הרהטב

 .םיברעה י"ע שבכנה "םיתיזה רה,, תריגס בקע ,םילוח

 ,גחח שדקתה םרט ,םימלוע תחונמל וניבר אב השודקה הדעה לכ דמעמב

 .ה ףרש רשא הפירשה תא וכב לארשי תיב לכו

 חילחש ה"ע רתפא תרמ םיבר תב רעשב הללוהמה תינקדצה תינברה ותגוז

 .ו"ת םילשוריב םיתיזה רהב כ"מו ,ביילשת טבש 'ז םויב

 השמ לארשי יבר 'וכו צ"הגה ברה ודיחי ונב ,הכרב וירחא חינה ל"צז וניבר

 הבישיה לש אתביתמ שירל וניבר תריטפ ירחא הנמתנש ,א"טילש איקסנישוד

 קדצ ןיד תיב ירבחמ דחאכ שמשמו דמוע אוה ןכ ומכ ."יבצ ףסוי תיב,, הלודגה
 .םילשורי ק"היעפ תידרחה הדעה לש

 ; ל'צז ק"הגה וניבר ויבא תרותמ קלח ץיפהל א'"טילש ןואגה ונב דיב התלע

 ודי דועו ,םילהת לע ץ"ירהמ תולהת ,ח"ב ץ"ירהמ ת"וש ,ת'יהע ץ"ירהמ תרות

 .ה"'עב 'יוטנ

 ,תוצוח ינפ לע וניבר חלש ,שדוק תבש תשודק ןעמל וללה תוררועתה ירבד

 .םלשוריב תונברה אסכ לע ותבישי ירחא

 ה"ב

 לארשי להק לכ לא

 שי הבוט הנתמ :השמל ה"בקה רמא

 שקבמ ינאו ,המש תבשו יזנג תיבב יל

 .םעידוהו ךל ,לארשיל הנתיל

 תמוחב תוצרפה ד"ע יבל הבאד ןזוא עמשמל ,יחור הרדק םג ישפנ המגע

 תחפסכ ,השודקה ונצראב ר"הועב תורדוחו תוכלוהה ,ונתנומא דוסי תבשה תשודק

 תולכואו ,םרכו הדשב ,בוחרבו תיבב ,רפכבו ריעב הלמח ילב תוטשפתמ תראממ

 ץרא לש התרהט תוכז רהוז תא תוממעמ ,לארשיב הבוט הקלח לכ תא תוירזכאב

 היחתהו ןינבה ידוסי תא תונכסמו ,תומשנ ייח גופסה הריוא תא תוליערמ ,תובא

 םיוולמ ,ןוהו למע הברה ךכ לכב םיעקשומה השודקה וצראב לארשי םע לש

 .השודקה ותרותו ותנומא לארשי רוקממ תועבונ תושודק ךכ לכ תושגרב

 ,ונשדק תבש םעה תמשנ לע םנזרג תא םיצרופה ופינה םוימ ,םינש לע םינש

 םיננחתמ ,הלוגבו ץראב םידוהיה ינוילמ יחילש רותב ,םינומא ירמוש םידמוע

 תוזעב םתא וננולתהו ובר םג םימעפלו ,רובש בלבו תוגלוז םיניעב םיריצפמו

 תירזכאה דיהו ,הככור אל בלה תוישק ,וחקפנ אל תומוטאה םינזאהו -- השודקד

 וא ןודזבו ,םכרד תא תולקלקע יכלוה םיכישממ ל"ר תאש רתיב דועו ,הדרוה אל

 םייבמופה תבשה ילולח ידי לע 'קה ץראהו המואה בל תא םיעצופו םיכמ םישמ ילב
 .תוירובצבו תודיחיב
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 שקאפ תרכזמ

 םיסדרפב םשו הפ םייבמופ תבש ילולח ד"'ע תופוכת תודירחמ תועומש

 לכ בלב ןנוקת הגאד ,קה ץראה ידומע תא םידיערמו םיזיגרמ המודכו םימרכו

 'קה ץראה לא בושנ תאזבה ,ו"ת ק"הראב ונדיתע תארקל 'קה ותרותבו 'דב ןימאמ

 לכמ ונל חינהל 'תי ונארוב ינפ תא הלחנ ךיאו ,הנממ ונילג וניאטח ינפמ רשא

 .םחרמה םחרי ,ל"וחבו ץראב ביבסמ וניביוא

 הקזחב םימעופ םידוהיה ינוילימ תובבל תא ינא עמוש .דוע לכוא אל תושחל

 יניש תחת תקנאנ שדוק תמדא .הזה ברוצה ןובלעהו באכה לש באכה םצועמ

 ,לוכיבכ ,הניכשה .דעומו תבש ימיב קומע קומע התוא םיעצופה רדעמהו השרחמה

 תננחתמ המצע תבשה ,הרות לש הנובלעמ תוירבל םהל יוא לוק תבב תחפיתמ

 ןובלע אוה תבשה ןובלע יכ ,ונילעו הילע םימחר תשקבמו ונינזאב תחווצ ונילא

 .ץראהו םעה הרותה לכ

 םהו ,תבשה דובכ תא שורדל וליאכ םיאבש הלא לע םג לכוא אל קפאתאו

 הילע וניוטצנו הנתינש יפכ תבשה תא ,תבשה תמשנ תא ןיבהלמ םיקוחר םמצעב

 תוצלחמ התוא םישיבלמו התשודק תא תבשה לעמ םיטשופ ,הרוסמבו הרותב

 ,רוד רודמ לארשיב תבשה ךרע תא םישילחמ ךכ ידי לעו תויטילופ וא תוימואל

 .התשודק לע הילע םשפנ תא ורסמ לארשימ תובברו םיפלאש תבשה דובכב םילזלזמ

 ןנחתהלו שקבל ,ריהזהלו תוחמל ,תרגאכ השורפ רפס תלגמב אובא יתרמא ןכל

 תקעז תא לארשי להק לכ ינזאב עימשאו ,'קה ונצראב ונמויק תוכזו ונישפנ לע

 .ונלו םהל חווריו וניזאי ילוא ואפריו ועמשי ילוא ישפנ תדרחו יבל

 םיקהל ,םעה יצולח תויהל םתא םירמייתמ : םידוהיה םילעופה לא רבד תישארו

 םה המ ,הזה דדונה םעה אוה ימ וחכשת לא ,ויתובא ץראב דדונה םעהל תיב

 וצראל ותוקתו ויתופיאש ןה המו ,שודק יוגו םינהכ תכלממ לש םע רותב ויתודוסי

 תא ו"ח אוה האיקמ ,אוה שדק הילע םיכרוד םתא רשא ץראה יכ ורכז .ותדלומו

 תאזה ץראבו ונב רחב רשא ,םימשבש וניבא םלוע ארובב ורכזה .התוא םיאמטמה
 .הלוגס ץראו םע רותב

 אנ לא ,תילארשיה המואה יחולשכ םכדיקפת תאו םכמצע תא םתא םיאור

 ו"ח עוער תיבל אל .םתוקת תיראש תא ובזכאת לאו ,ולכ םעה תוחילשב ולעמת

 לארשי ישדק לכ תא ללחל אל ,ותולג תונש יפלא ךשמב םעה יניע ופצ הזכ

 ,ונשדק תבשב תיבמופ תושחכתה לש תוליהבמ תוירורעש םשל אלו ,הנה םתחלשנ

 .שדוקה ץראל םהיפסכ תא םיזעה םהיעוגעג ךותמ םעה םיליזמ

 וריסהו וכזהו ורהטה ,קה ץראה תמדא תא םיעות םישעמב ומיתכת לא

 .'ד הכרב רשא התכרב רוקמ תא םכינפל ץראה חתפת ןעמל םכבלמ םישקעמ

 ןגיו ,השודקה וגתרותו ש"תי 'ד לא םירושק ויה ,ותכלהכ תבשה תא ורמש
 .םכישעמ תאו םכתא ךרביו םכילע

 העומש :ולכ םעה שפנו ישפנ רמב לאשא הדובעה ינתונו םירכא םכילאו
 הדשב הדובע לכ ףקות לכב עונמל םכילע רשא תחת יכ וננטב זגרתו ונעמש
 לכ השעת אל, םיקלאה שיא השמ תרותב בותככ םכרומחו םכרושבו םרכבו
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 איקסנישוד ץ"ירהמ

 תא םיריבעמה םכיניב שי -- 'וגו ךתמהבו ךתמאו ךדבע ךתבו ךנבו התא הכאלמ

 םג דובעל םתוא םיחירכמו םנוק תעדו םתעד לע םויה יריכש םיינעה םילעופה

 ? הימודב םעה לובסי תאז תא םג םאה .תותבשב

 תא ללכשל ,םכיקסע תא ססבל ידכ תונשקעבו ץרמב םיקסועה םתא םאהו

 יד תסעכהב ,תבשה תרפהבש םתא םיבשוחה ,םכשוכר תא ביחרהלו םכילעפמ

 ? םכתלחנ תא ורפתו םכיתב לא הכרבה תא ואיבת לארשי תרוסמל תורכנתהבו

 םכישעמ לע כ"חא וטרחתת אמש שושחל ,שארמ םככרד בושחל םכילע ןיא םאה

 דועב וידוקפ לאו 'ה לא בושל ובל לא םישי יחהו ושארב ויניע םכחה ? םיעותה

 .דעומ

 םכתרפ ,םתימדנ יכ םכל המ ,לארשי ץראב רובצה יגיהנמו םינבר םתא םגו

 םכראוצב םג ו"'ח יולת רלוקה .ןגוהכ םתיחמ אלש לע הינרק ןיב העוצרב האצוי

 .ךרבתי ומש דובכ ןעמל ליח רזאתנו זוע שבלנ .המויאה םכתקיתש תא וכישמת םא

 םג בירנ ,םהיללעמ עור ריסהל םעה בל לע רבדנ ,ךרומ ילב ונלוק רפושכ םורנ

 בל בישיו 'ה םחרי רשא דע עוגרמ לאו החונמ לא ,וניקלא 'הל אנקנו ןויצב ביר
 .םתובא לא םינב

 םבבל רשא הלא לכ לא היגיהנמו הילודג הינבר לא ,הלכ הלוגה לכ לאו
 תא ,ןויצב בשויה םעה לוק ילוקב ,תובא ץרא ונצראל תויפוצ םהיניעו המוה

 ישדק לכב תוארונה תויוללעתהה דגנ תוחמלו ררועתהלו םוקל ,דירחא םבבל

 ינזאב ועימשהו דחא שיאכ םכלוכ ומוק .םתוקת תירחא ןויצב תושענה ,לארשי
 .לארשי ישדקו תבשה ילולחב םהיעותעת דגנ הזעה םכתאחמ תא םיעותה םינבה

 הטילפה תיראש לע םחרל םילשוריב רחובהו ןויצב ןכושהל הלפתב םייסאו

 םיעותה בלב ןתיו ,וינפל המלש הבושתל ונתוא ררועיו ,ערה רצי ונב טלשי לאו

 השודקה הרותה ןרק תמרהב תוארל ונכזיו .'ה ןוצר לא ליכשהלו ןיבהל הניב

 קדצ לאוג תאיבב םימלוע תעושת עשונ לארשיו ונתראפתו ונשדק תיב ןינבבו
 .א"בב

 םיריהמ םימש ימחרל היפצ אלמו רבשנ בלב םתוחה תריתעכ

 איקסנישוד י"בצ ףסוי

 ותכאלמ ,ל"ז איקסנישוד ףסוי ר"רה ,שקאפב ורג איקסנישוד תחפשממ ףנע

 "ימרי 'ר ינברה "ה ונב .הביבסה לכב ידיחיה ,ם"תס רפוס ,שדוקה תכאלמ

 .ו"ת םלשורי ק"היעפ (ןושח 'ז) רטפנ ,גרובסערפ ריעב רקי ןבא ,איקסנישוד

 יבצ 'ר וינב .אטנעז ריעב הדובכ החפשמ ,שקאפב רעשיפ ריאמ ר"רה 'יה ונתח

 ח"לחב לידבהלו ,ל"ַז (ב"וש ןיילק ףסוי ןושרג ר"רה לש ונתח) רעשיפ שרעה

 .לאערטנאמ ריעב י"בא 'יחיש יכדרמ ר"רה



 שקאפ תרכזמ

 .ִה

 שטייד

 ללוהמה בידנה לש ורכז תא טילבהל ונילע 'קה הליהקהב םילוגדה םישיאה ןיב

 תא קזיח רשא ינימיה דומע ,ל"ז שטייד רעב הנוכמה בוד רכששי 'ר בוט םשב

 לודגה שרדמה תיב תא הנב רשא אוה ,םיצוחנו םיבוט םירבדב ,הליהקה יחירב

 דע ,שרדמה תיב לתוכב ןורכזל קוקח 'יה בוטה ומשו ,הלת לע תראפתלו םשל

 ביואה תוצצופתה י"ע טעמ שדקמ תיבה סרהנש ,המויאה הנורחאה המחלמה תונש

 .ריואמ
 טע,, תמדקהב ורפס ךותב חצנ תרכזמ ול עבק ,ל"צז רפוס ןאמסוז 'ר וניבר

 עושי 'רו ןהכ יבר ,תור ר"מ ;םיעטק המכ ןאכ הזמ םיקיתעמו ,ןושאר קלח "רפוס

 השוע םדא וישכעו ,הבתוכ איבנהו הוצמ השוע םדא 'יה רבעשל ,רמא יול 'ר םשב

 .םהידי לע םתוח ה"בקהו חישמה ךלמו והילא ,הבתוכ ימ הוצמ

 הוצמה תורודל בתכיל זוע ישפנב יתבהרהו ,יכנא איבנ רב אלו איבנ אל

 שטייד רעב 'ר הנוכמה רכששי ה"כ רבחה בושחה בידנו דיגנה השע רשא הלודגה

 םידמולש םירוחבו ח"ת ה"'ב ליכהמ ןטק ןשיה שרדמה תיבש ןעי ,הפ רקי ןבא י"נ

 ירבד החנמ תליפת םדוק עומשל םיאבה להקה רשא שדוק תבשב טרפבו ,םוי לכ

 לכ םע ,רדה לילכ ןומרא תיב הנבו ל"נה בל תבדנ תא 'ה ריעה ,הדגאו רסומ

 ןתאו ,וב יולת םיבר תוכז םיבר הכזמה ,יפויה תילכתב הרונמו ןחלוש םילכה
 םויב ךנחתנו ,דעל תדמוע םלוע םש תונבמו םינבמ בוט רכששי ינב םש רפסב

 ,הרותה דובכל םיאבה םיקוחרו םיבורק 'ה להק תפיסאב ,ק"פל ז"מרת תוחילסד 'ד

 םלוע דע יחל הכ ,דסחו בוטה לכ לע 'הל תודוהל החמשבו רישב םילהת ונרמאו

 .ןמא
 ה''דב וניצמו ,ונייחהש ךרביו 'הל הדוי הזה תיב תונבל הכז רשא דיגנה םג. ..

 'הל להקה לכ וכרביו ,םכיקלא 'ה תא אנ וכרב ,להקה לכל דוד רמאיו (טכ א)

 תא האר ךלמה יכ הנווכו ,םתובא יקלא אוה םג רמא אל המל אלפו ,םתובא יקלא

 אלו םכיקלא וכרב רמא כ"ע ,ןכשמל םיכלמ תלוגסו בהזמ ובדנתהו וניכה רשא

 תוכז קרש ובשח םה לבא ,ארקנ םהילע 'הש םמצעב םה םיואר יכ תובאה ריכזה

 .םתובא יקלא וכרבו ןכ בדנתהל םרזעב 'יה תובא

 'ר ה"כ בושחה ןנבר ריקומו רקיה ויבא רמ ,םהרבא יקלא ךרבי דיגנה ןכו

 ליגת םג ,ןכ בדנל ורזעב 'יה הרותל וינב לכ לדגמ 'יה רשא ל''ז 1: שטייד םהרבא
 ערז םהירחא וחינהש םתובכשמ לע וחוניו ,ה"ע ?לרעייפ תקדצה ומא ותדלוי

 | .יחל הכ 'ה יכורב

 "יה המ דמל התא עשר ותוא לש ויתוכרבמ א"רא ,בקעי ךילהא ובוט המ

 ךילהא ובוט המ רמא ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתב םהל אהי אל רמול שקב ,ובלב

 םימיה וכראש תולגב ונל הדמעש איה שרדמה תיבו תסנכה תיב יכ .'וכו בקעי

 .ןסינ חכ 'ג לטיג ןב םהרבא 1
 .ירשת טכ 'ג האל תב לרעייפ 2
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 תובא יתב

 הדבא םייח ץראמ ונרזגנ ו"ח טעמכ םלועה תוניפ לכב םירזופמ לארשי ה"ועב

 הרותה חכשנ אל הרות עומשל שרדמה תיבו תסנכה תיבב ץובק י"ע קר ,וניתוקת

 רקשי אל לארשי חצנ ,וניקלא תרות דעב קזחתנו קזח רמא והער לא שיאו ,וניפמ
 ,ןיע ףרהכ 'ה תעושיל הכח המהמתמ םא ,םחנתיו םדא ןב אל יח ונילאוג דוע

 בידנה לש רכשה ויתוריפ הנהו ...'וגו םתויהב תאז םג ףא התורכ תירבו

 רשועב םיבוט םייח תונשו םימי תוכיראב ותוא 'ה ךרבי 'יהי ןיסג רכששי 'ר

 ינברה יבוהא ויחאל םג הדות ןתאו ,הברה םיבוט םירבד תושעל הכזי דוע ,דובכו

 םלשי ,הזה ןינבב דואמ חרט רשא י"נ שטייד לארשי ה"ומכ בידנו דיגנו גלפומה

 "רפוס יטוקל,, רפס שארב הכרבל רכזנ ןכ ומכ .כ"ע ,דעל תדמוע ותקדצו ולעפ 'ה

 .ל"צז רפוס ביל ףסוי יבר צ"הגה וניברל ,תוצמ ג"ירת לע א"ח

 ;קוקח ולש הבצמה לע

 ,יפויו רודיהב הרותה דומילל "שרדמה תיב,, ונוהמ ונריעב הנבו \
 ,םירתכ ףלא םיעבראל בורק םיבוט םירבדל תמייק ןרק ונומממ שירפהו

 .רקיה ה"ה ,חור לפשו ןתונע

 ל"ז שטייד רעב הנוכמה בוד רכששי ה"כ

 .א"ערת טבש א"כ 'א םויב לודג דפסהב רבקנו טבש ט"י ק"שע םויב םינש ז"פ ןב רטפנ

 ויתונשו וימיב לעפ רשא ותלועפל רכש שי

 ויתוחרואו ויכרד ויה םשה תאריב קובד

 ויתורבדמבו ונוהב םדבכו הרותה ימכח בהאו

 ויתובא בהאו ארי ופוגו ושפנ תוריסמב

 ויתועמ רוזיפב םקינעהו החמ םינויבא תעמד

 ויתובורקלו ויבורקל םחתפל תורוסא אל וודי

 ויתותבשו וידעומ רמשו ובהאו והנוק עדי

 ויתואלפנ ומעל הארי תעב םיניע רוהט

 [ויתומצעל יוקשו 'יחתל ומיקהל וחור הרמש ]

 .ה ב .צ .ב .ת

 .קה הליהקה ינקסעו ידבכנמ ל"'ז שטייד םהרבא 'ר 'יה לארשי 'ר לש ונב

 לש ותב התיה לרימ 'מ ותגוז ,לולא 'ד 'ג ,הרות דומלתה לש ןושארה יאבג

 .ה"ר ברע 'ג בד רכששי םנב ,ל"ז רנייטש ןהכה ףסוי המלש 'ר
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 שקאפ 'קד ןימלע תיבב ל"ז רעב 'ר תרובק םוקמ
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 תובא יתב

 לצרע ה

 עשוהי 'רה ונב ,שקאפל שאמלאט בושימ רוגל אב לצרעה יבצ ילתפנ 'רה

 .שקאפ ק"'קד ןייד ,ל"צז טעניב לדנעמ יבר צ"הגה לש ונתח השענ

 דובכ תואב והרטע ל"צז ןאמסוז 'ר וניבר ,שקאפב רקי ןבא 'יה עשוהי 'ר

 .(1244 דומע)ב ךרכב אבוה ,"ונירומ,, תדועתב

 לצרעה קחצי השמ 'רו שקאפב לצרעה הדוהי יכדרמ 'רה ;עשוהי 'רה לש וינב

 ט"סרת תנשב ק"הראל הלע אדוהי יכדרמ 'ר .(שקאפ תברקב) 3 רוודלופ-אנודב

 ח"לחש ט"צרת תנשב ,םלשורי ק"היעב רוגל רבע םשמ ,ה-יפש בשומב בשייתנו
 .םיתיזה רהב כ"מו הבוט הבישב

 לש ונתח) לצרעה לאיחי ר"רה ;שקאפב ורג אדוהי יכדרמ 'ר לש וינב ינש

 השמ 'רה ודוד ןתח) לדנעמ םחנמ ר''רהו ,(דאהינאבמ סיורק ל"גס ףלאוו בקעי 'ר

 ק"הראב ויבא םע 'יה רשא לצרעה םייח השמ ר"רה ונב .(רוודלופ-אנודמ לצרעה

 רהנה רבעמ שקאפל הארנו ךומס ,דוסוא בושיב ב"וש רותב שמישו ,ל"וחל רזח

 ,הבישיב בשויו ןקז ,א"טילש לצרעה ילתפנ 'ר ברה ונב םייחל לדבהל ,אנוד

 אקצרעה ילתפנ ר"רה 'יה ונתח .ו"ת םלשורי ק"היעב לצרעה תחפשמ שאר אוה

 .(וכ תוא ןמקל האר) רביירש

 ןטרגנייוו

 וניבר תבישיב הרות דומלל טסוחמ אב ל"צז ןטרגנייוו ךלמילא 'יעשי 'רה

 .1 ל"צז ןמדירפ אדוהי ר"רה לש ונתח השענו ,ל"צז רפוס ביל ףסוי 'ר ןואגה

 באוי 'ר תב הנושארה ותשא תבורק תא ינש גוויזב אשנ ותשא הרטפנש ירחא

 ותחפשמ תא סנריפ ךלמילא 'יעשי 'ר .ל"ז שאמלא ביל יבר לש ונב ,סייוו לאכימ

 תותבשב ,םימש תארילו הרותל ח"וי לכ תא לדגמ 'יה ז"כב ,תוקחדב הלודגה

 .תבש תכסמ תוינשמ יקרפ ד"כ לע הפ לעב רזוחו הנוש 'יה

 אליב ,יבצ ,ןועמש ,ח"ויו ,ה"ע לזיר 'מ הבושחה ז"ע ךלמילא 'יעשי ר"רה

 .ש"הדק לע ופסנ ,אטנעי ,םירמ ,(םירמ תב)

 ר"רה ,ןפרווטנא ריעב י"בא 'יחיש לדנעמ םחנמ 'ר ח"הרה ;םייחל ולדבי

 .ק"הראב השמ 'רו ביל אדוהי ר"רה ,ןיוו ריעב לאכימ

 ל"ירהמ וניברל בישהש המ ,ט"נ 'יס (דאהינאבמ ןואגהל) הדשה יאדוד 'ושתב ןייע 1

 .רוודלופמ לצרעה השמ 'ר תאווצ תודוא ,רפוס

 תוצמב םסרופמ 'יה אוה ,ל"צז שאמלא ביל ר"רה ןתח 'יה ןמדירפ אדוהי ר"רה 1

 בכשו ורדחב ומוקמ תא הניפ חרוא אבשכ ,רדחו תונח ול 'יה ,ולש םיחרוא תסנכה

 "ה ,םוקמה יל רצ רמא אל םלועמו ,םיחרואה והוררוע הליל תוצחב םג .תונחב ול

 .לודגה שרדמה תיבב עובק הליפת לעב םג



 שקאפ תרכזמ

 .ח |

 סייוו

 ןושארו שאר ,הנושארב םיבשויה הליהקה ידבכנמ 'יה סייוו ןושרג השמ 'ר

 דימת ויה וירחא וינב םג .םינפ אושנו ןיסכנ ריתע בידנ ,אשידק ארבחה לש

 םינש הברה ןהיכ ,םייוו ףלאוו לאומש 'ר ונב טרפב ,השודקה הליהקה ירחבנמ

 הבוטל םריכזה ל"צז רפוס ביל ףסוי 'ר וניבר .יקה וניתדע לש להקה שארכ

 תספדהל םנוהמ ורזע רשא ,תוצמ ג"ירת לע "רפוס יטוקל,, ורפס שארב הכרבלו
 .וירפס

 םייח 'רו רודגיבא 'ר ,המלש 'ר ,ףלאוו לאומש 'ר :ןושרג השמ 'ר לש וינב

 (המכחה רוא לעב לבייפ 'ר ק"הרה דכנ) גאטנאמ םייח 'אכימ ר"רה ונתח .סייוו
 ,ז לי'צז

0 

 רגרבצרוו

 ק"קד הרות דומלתב םיברל החמומ דמלמ 'יה ל"'צז רגרבצרעוו לדנעמ יבר

 ידלי ךוניח ןעמל שדקומ 'יה וימי לכ .םימש אריו אלפנ יקבו םכח 'יה .שקאפ

 וערזלו וב יולת םיברה תוכזו םיברה תא הכיז .הרוהט הארילו הרותל לארשי ינב

 .הכרבל וירחא

 'רמ רואיב עמשש המ ,ויבתכ ךותב קיתעה ל"צז רפוס ביל ףסוי 'ר וניבר

 ארב םיקלא, ול ובתכש ךלמה ימלתב השעמ ,'ט ףד הליגמ תכסמב לדנעמ

 ,לעופה םדוק ביתכ הלועפה רשא רבד לכב ןושלה קודקד ידוסיב הנהד ,"תישארב

 םא לבא ,ןרהאו השמ שעיו ןוגכ ,םה םיבר םילעופה םא ףא דיחי ןושלב הלועפה

 ומכ םיבר ןושלב הלועפה ביתכ םיבר םה םילעופה םא זא םדוק ביתכ לעופה

 םיבתוכ 'יה םא התעמו ,םיבר ןושל אוה םיקלא תבית הנהו ,ושע ןרהאו השמ

 אהו תויושר 'ב םה םיבר ו"ח םיקלאד תועטל םילוכי זא םיקלא ארב תישארב

 ארב םיקלא ובתכ כ"ע ,םידק הלועפהד םושמ ונייה דיחי ןושלב ארב ביתכד

 םיבר ןושלב הלועפה ןכ םג בותכל ל"וה םיבר ןושל םיקלא ו"ח םאו ,תישארב
 .אוה דיחי םיקלאד יאדו אלא ,וארב ונייהד

 .ד"יה הע 'יח 'מ ותב ,רעב בוד 'רה ,אקצרה ילתפנ 'רה ,השמ 'רה :ח"וי

 .קרב ינבב שקראפ אביקע 'רה תשא הנח 'מ ותבו ,טדנעב ךורב 'ר ונב ח"לחבל

 זמלגיז

 םיתיזה רהב כ"מ) ןמלגיז לכימ לאיחי 'ר לש ונב 'יה ןאמלגיז רזעילא ר''רה

 .(םלשורי ק"היעב

 בקעי 'ר תשא התיה לסיז ותב .(ץייווש) ךיריצב רטפנ לז גאטנאמ רעב בוד ר"רה :ח"וי 1

 .היע לאוי 'בה ונב ,אנעיאראקסאימ רנייוו

-=50- 



 תובא יתב

 וב ,וינבל ותאווצב בתוכ ךכו ,םיקידצו םילודג הברה שמיש רזעילא 'ר

 'ר יבר קידצה דחוימה דחאה,, .אבס לארשי חור ךרדבו תועינצב וכליש םכירדמ
 ,תחא הנש ודי לע םימ יתקצי הוצמ רבה רחא דימ רשא ,אקסילמ עלשרעה

 יל רמא ,הבוט הזיא ימע השעיש ,יתעד סיפהל 'יהש השעמ י"ע יתוא ותכרבבו

 בוטה הז יאדובו ,ותחטבה אלימ אל התע דעו ,הבוט ימע השעי דעומל ןוזח דועש

 קידצה ןואגה ו"מא אוה ינשה יברהו ,טושקד אמלעל ינכילוהל ידמע השעיש

 ןואגה ו"מא שדוקב ישילשהו ,הצחמו םינש יתש ולצא יתדמל ל"צז קיש ם"רהמ

 ,הצחמו םינש יתש ולצא יתדמל ,שעלעס ד"בא ףירח אקלעמש 'ר שודקהו קידצה

 ק"קד ד"בא 'ימרי ירבד לעב וועל 'ימרי 'ר קידצה לודגה ןואגה שדוקב יעיברהו

 ."תוגופה ןיאמ יניע עמדת עומד םתומש יבתכ תעב רשא ,לעהיוא

 סנרפתנו ,ל"'ז שאמלא ביל 'ר קידצה ג"הרה לש ותב השאל ול חקל רזעילא 'ר

 לש ושוכר 'יה רשא תיבב ,תסנכה תיבל הארנו ךומס 'יהש ,ולש ןטק רחסמ תיבמ

 הברה וסקנפב ול בתכו ,שרדמה תיבב ארבח ס"ש יפתתשמ ןיבמ 'יה .'קה הליהקה

 .וידומילב ול ושדחתנש ,הדגא ירבדו ת"ח

 תיבל ופריצ ל"צז רגנוא לאוי 'ר וניבר ,לודג ח"ת 'יה שאמלא ביל יבר

 .1 דניירפ ןועמש 'ר הרותב לודגה םע וניד

 רג 'יה ,סייוו לאכימ באוי 'ר ונב .תונב עבראו םינב העברא ויה ביל 'רל

 טחוש 'יה סייוו ריאמ 'ר ונב .כ"'מ םשו שקאפל רזח וימי ףוסבו "אבמאז,, בושיב

 'ר ונב .ןאקראט-אזעמ בושיב רג 'יה 'ימרי 'ר ונב .(הירטסוא) ןבאעלב צ"מו

 .רגנאמ-ענייטשב רגו לודג חת 'יה רעדנעס 'ר ונב .באט ק"קב ותריד עבק ןועמש
 םיתיזה רהב דובכ התחונמ ,? רבורגנרהע ףסוי 'ר תשא ,אגייפ הרש תרמ ; ויתונב

 תשא לירייפ תרמ .סעדעהב ב"וש רגרעבדלוג אדוי 'ר תשא לחר תרמ .ק"היעפ

 רזעילא ר"רה תשא אליב תרמ .ק"הויב הרטפנ ,שקאפמ ל"ז ןמדירפ אדוהי ר''רה

 .ןאמלגיז

 .'הב חוטב 'יה ובל יכ דובכב ויתונב תא אישה תאז לכבו לדו ינע 'יה ביל 'ר

 ךרצנ 'יהי אלש 'ה לא ללפתה ,תאשנ הלותב קרפל ותב עיגהשכ םעפ לכ

 לרוגב הזה רפסמ הנקיש ,םיוסמ רפסמ לע עיבצהו תומולחה לעב ול אב ,תוירבל

 החונמ םוקמ עובקלו ק"הראל תולעל ביל 'ר טילחה רשאכ .ול התלעו ,(ירעטטאל)

 ילב תוחנאל התוא בוזעי אלש הריעצה ותב התכב ,םלשורי ק"היעב ותנקז תעל

 הדעב לדתשי זא היאושינ ינפל דומעת רשאכש הל חיטבה באה .הנעשמו ןעשמ

 ןקזה הנע ,תיבב לכ ןיאו דעומה םוי אבש היבאל העידוה איהש 'יה ןכ .ק"הראמ

 .(ןמלגיז דוד 'ר ודכנ יפמ) החילצהו ,ףוצרה רפסמה תא הנקתש

 טבש ט"כ רטפנ ,הרהטבו השודקב םלשורי ק"היעב ותביש תא הליב ביל 'ר

 .םיתזה רה ימורמב רבקנו ,ט"מרת

 .(ל ןמיס ב"ח) א"ביר ת"ושב ורכזנ 1

 .(די תוא) ןמקלו ,(131 'ע) א ךרכ האר 2
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 שקאפ תרכזמ

 אדוהי 'ר ,יכדרמ 'ר ,םהרבא 'ר ,ןמחנ 'ר ;ויה רזעילא 'ר לש ויצלח יאצוי

 .* ל"צז (אטלאקמ ברה לש ונב) דראכייר יכדרמ 'רה תשא לדנייש תרמ ותב ,5 ביל

 .הפיחמ ייחיש ןמלגיז דוד 'ר ונב ח"לחב לידבהלו

 אי

 שטיוואבעל

 םייח לארשי ר"רה ןתח ,םימת קידצ שיא 'יה ,ל"צז שטיוואבעל בקעי ר''רה

 תונח ול 'יה בקעי 'ר .שקאפב אשידק הרבח לצא שמשמ 'יהש י"ז דלעפנזאר

 וירבדו תוירבל חנ 'יה .'ה תודבעו הרותל שידקה םיונפה ויעגרו ,ריעל ץוח תלכמ

 .וינפ לע םיקלא תאריו עונצ שיא ,תופי םינפ רבסב 'יה םדא ינב םע
 ןואגה ,םינוגה םידימלת דימעמו ש"ריו הרות ץיברמ לודג רואמ ןבל הכז

 מ"רו ד"בא ,א"טילש שטיוואבעל אדוהי 'אירזע יבר תוילגרמ קיפמ הפ םסרופמה

 ,הכרעה ונל איצמה וניתשקבל ,בא הכזמ ןב ,ןילקורבב (ןיוו) םיארי תדע להקד

 .ל"ז קידצה ויבא תמשנ תבוטו רכזל
 ןמז רפוס ןאמסוז רזעילא 'ר ק"הגה לצא דמל ,ל"צז ירומ יבא ינודא הנה

 ותוא לש ותוקלתסה םרט ץיקה ןמז תליחתב [בסרת תנש] שקאפל אב יכ ,דחא

 רפוס אדוהי ףסוי ר"הומ 'צה ןואגה ונב לצא דמל םיפוצר םינש העבש .ל"ז קידצ

 ק"הגה לצא 'א הנש כ"חא דמלו ,ל"צז לעפרעק קחצי 'ר 'צה ןואגה לצאו ל"צז

 ,םיערז,, הנשמ ירדס העברא עדוי 'יהש רוריבב עדוי ינא ,ל"צז ו"רג אדוהי 'ר

 פ"עב עדוי 'יהו ,תורהטו םישדק רדסב יקב 'יהו ,הפ לעב "ןיקיזנ ,םישנ ,דעומ

 .ולש ב"הוע תכסמ 'יה הזש פ"עב וימי לכ רזח תבש תכסמו ,ולוכ ך"נתה תא

 השע ישיש ליל לכבו ,האל ןוקית השעו ,תוצח רחא תועש יתשכ םק ףרוחב

 ר"ומדא יל רמא הז תא .ותלוכימ רתוי הקדצ לעב "יה .תועמדב תוצח ןוקית

 יתשמישו המינפ ותיבל הברה יתאבו ,ןתח יתישענשכ ל"'ז רפוס ןועמש 'ר צ"הגה

 םימתו ויכרדב קידצ ךיבאש תעדיה ,ל"הזב יל רמא ,השעמל הכלה הארוהב ולצא

 םעפ לכבו ,ץיקבו ףרוחב ,רקובב עברא העשב הוקמב ויתאצמ םימעפ הברה -

 השעמ 'יה םגו ,ותלוכימ רתוי יל ןתנ ,םיינע ח"תמ בתכמ יתלבקש תעב ויתארקש

 השלש .ןויעב "תובבלה תבוח,, ק"הסב דמל אלש םוי וילע רבע אל .םירחא לצא

 העש ברעה תדועס רחא שרדמה תיבב ב"עב םע קח דמל עובש לכב םימעפ

 רתוי 'יה הזמ ץוח .םקוח ומילשי ןעמל ,תועש יתש ישיש ליל לכבו ,הצחמו

 פ"ע ארמג תועש יתש תבש לכב ןחבו ,שקאפב הרות דומלתד יאבג הנש םירשעמ

 ואשמש םילרעה לצא םג םסרופמ 'יה .רקש לע דואמ דיפקהו תמא שיא 'יה .יסות

 הבושחה ותשאו (םילשורי דילי) יול לאקזחי 'ר לש ונתח 'יה ןמלגיז ביל 'ר 3

 .ה"ע סייוו לאכימ באוי 'ר לש ותב לחר תרמ

 ,ל"ז ןמלגיז םהרבא 'ר הדוד יכרב לע הלדגתנ אביל 'מ דראכייר יכדרמ 'ר לש ותב 4
 .'חיש ואלב רזעלא ר"ב עשוהי ןרהא ר"רה לש וירוענ תשא התיה

 .ןסינ ח"כ 'ג לזיר ןב םייח לארשי 'ר 1
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 תובא יתב

 ,רשב לכא אל םירצמה ימיב ,םיתינעתב ומצע ףגסמ 'יה .דואמ הנומאב ונתמו

 התש אל הואק הקשמ ףאו םיציבו םחל םא יכ תוצח רחא לכא אל ב"'"ת ברעב
 .כ"ע ,םימ לש ןותיק אלא

 תכרעמל ותעשב ומצע תא גיצה אלש ןועב ,רסאמ םיישדחל ןודינ בקעי 'ר

 ןתואב תקסע המ ,ל"צז לפרעק קחצי ר"גה ובר ולאש הרזחב אב רשאכ .אבצה

 ארמג קר יל 'יה אל ;ותומימתב בקעי 'ר בישה ,םירוסאה תיב ילתוכ ןיב םימיה

 הפ לעב תכסמה תא יתוא ןוחבל יבר לוחמי ,ן"ר םע תכסמה תא יתדמל ,םירדנ

 .(שקאפמ 'יחיש ןיילק לבייפ אגרש ר"רה יפמ)

 בשי באב העשת םויבש ינרכוז ,שילש תועמדב 'יה בקעי 'ר לש ויתולפת

 לע תוארונ תויכבב תוניקה רמאו ,תסנכה תיבה לש הנורחא הרושב ץראה לע

 .הניכשה תולג

3 

 רללימ

 לארשי 'ר ןואגה לש ונב ,רעגניזעלש (רעב השמ 'ר הנוכמה) רכששי השמ 'ר

 לש םינייוצמ םידימלת השלשל ויתונב אישה ,םינחמה תלוחמ לעב ,גניזעפמ דוד

 : ה"ה .ויתולעמב ונימב דחוימ 'יה םהמ א"ואכש ,ב"פמ רפוס טבש לעב ןואגה

 ,ל"צז לבאצ ריאמ קחצי 'ר ,שקאפב הארוהה דומע ,ל"צז לפרעק קחצי 'ר וניבר

 הלועמה גוזימה 'יהש ,ל"צז רללימ םהרבא 'רו ,הלפתו הרות לש הלהאמ שמ אלש

 םוקמ הז (א אע אמוי) ל"זרדכ ,םייחה תוצראב םג 'ה ינפל ךלהתמה ח"ת לש

 .גפ אל וחיר תאז לכבו ,םיקווש

 ונב 'יה ,גרובסערפל ךומסה שאדאנמ 'ילא בקעי 'ר ה"ה ,םהרבא 'ר לש ויבא

 יקידצ ו"למ דחא אוה יכ ,וילע דיעה ס"תכ לעב ןואגה רשא ,רללימ םייח 'ר לש

 ,ח"ר לש וינב 'ד ונל םיעודי .(םילודגה תנומת) דמוע םלועה םהילעש ,םל'וע

 ,'וכו ןשוח ינבא ת"וש לעב ,ןישטעס ד"בא ןתנ ר"גה ,יילא בקעי 'ר :ה"ה

 ר"'גה .ןעיוו ק"ק יריקימ ,רזעילא 'רו ,ףראדסרעטאמ ק"קב ןייד ,לאירבג ר''גה
 קידצ 'יה,, יכ ,(אלרת ןעיוו) תווצמה תכרב ורפסב ח'"'ר ויבא לע דיעמ לאירבג

 אלו אוה 'ה תרות וינב תא דמיל ,האריהו הרותה ירעשב םסרופמו יקב גלפומ

 וינב יכ ,ונוצרו וצפח השענו ולמעב בוט רכשו ןורתי ול שיש ה"בו חילש י"ע

 בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי רמוא בותכה וילעו 'ה תדובעו הרותב םיקסוע

 ."ךל

 רזעילא 'ר ויחא תא 'אירבג ר"גה דיפסמ (חמרת ב"'פ) ג''ח תודגא רצוא ורפסב
 םיאצוי וירבד ויהו 'וכו ותחכותב ןועמ בישה םיבר 'וכו קידצה יחא הנהו,, :ל"זו

 אלש םוי ילעופו םירחוס ,הרותל םילעופ ץבירו ץביק ,בלה לא ןיסנכנו בלה ןמ

 הנומאב םהמע קסוע 'יהו דומילל ברע לכב םצביק ,איה ןכיה הרות ועדיו וניבה

 "יהו ,הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא בוהא עיר ארקנ ,'וכו ךכב ולגרוהש דע

 תמא תרותו רשיו םת שיא אוהש וב וריכה יכ דאמ תוירבה יניעב בשחנו רקי



 שקאפ תרכזמ

 העמד לחנכ דירוה ,םיארונה םימיב רוביצ ינפל ללפתמ 'יהשכו 'וכו והיפב התיה

 הבושתל יכבל תובבל ררועמ 'יהו ה"בקה ה"ממ ינפל האריב עיזב תתרב דמוע 'יהו

 תווצמב קדקדמ 'יה ,א"נבמ ןורוד לבקלו תונהיל הצר אלו ופכ עיגימ הנהנ 'יהו 'וכו

 הלא םירבד הארמל ."וירחא וינבו ותיב גהנו ליגרה ןכו ,'וכו תורומחבכ תולק
 -- ודוד לש וז ןיעמ ,ל"צז רללימ םהרבא 'ר לש ונקויד תומד ונינפל תרייטצמ

 ויה ןיריהנ .דמללו דומלל יונפה ונמז לכ שידקה ,הנומאב מ"ומב קסע יכ םא

 םדמלב יכ ,ורפיס ותיבב םהלש אינסכאה התיהש םירוחבו ס"שה יליבש ול

 ויה ,םש םיאבומה ס"שב םירחא תומוקמב ןייעל םיכירצ ויהו 'וכו תופסות

 המ לכ תא ונורכזמ םהל רמוא 'יה אוהו ,םהרבא 'רל ונפו שופיחה למע םיכסוח

 םינש .'וכו א"שרהמ לא הנופ 'יה בר ןויע ירחא קרו למעב דמל .םיכירצ ויהש

 ןיסירת ילעב ח"ת תביסמב ,ס"ש תרבחב ת"פגב ימויה רועישה תא הצרה תובר

 הרות ירועיש הצרה םג -- טשפה תתמא לע דומעל השוטנ התיה הזע המחלמו

 ינפל ותרמא לטכ ליזה תותבשבו ,"םירוחב תראפת,, תרבחב םירוענה ינב ינפל

 הרות יריקומ ויה מ"מו תובישיה ימכח ילגר רפעב קבאתהל וכז אלש ב'עב

 הדסיתנ רשאכו םיעמשנ וירבד ויה רובצ ינינעב םג .וירבד תא אמצב ותשו

 םירבדמה שאר אוה 'יה (רתע ןסינ ח"רדא) דאהינאב ק"קב "תדה יקיזחמ,, הרבחה

 הצע ונממ ונהנו תופי םינפ רבסב א"כ לביק .(ףסוי טקליו) שקאפ תלהק םעטמ

 עבק םג ,בא תבהאב םברקו הבישיה ידימלת תא בביח תדחוימ הביח ,הישותו

 קוחר ,תכל עינצמ 'יה ,הלעמ ינב ח"ת גהנמכ ,הבישיד ד"מהיבב ותלפתל םוקמ

 .ארתאד ארמ ברה ינפל הבר הענכהב ושאר ןיכרהו ארהוי לכמ

 עובקל ול עצוה ,הרוצ לעבו תוילגרמ קיפמ הפ ,תופיקמ תועידי לעב ותויהב

 "ה יכ םאו םתהד שרדמה יתבמ דחאב ןהכלו טסעפאדוב הריבה ריעב ותריד

 התואב ח"'וי ךנחל לכוי אלש ששח יכ ,םיכסהל ןאימ ותסנרפ ז"יע ביחרהל לוכי

 וז הטלחהב ונימיל הדמע ה"ע לדיא 'מ תינקדצה ותגוז םג .שקאפבכ תומילשה
 רוביצ חילשכ ונורגמ 'ה תא דביכ .תועינצו רשכה ןורתיב תונבו םינב לודיגבו

 ץרפ תובר םימעפ .ימינפה חבזמה .בלה יקמעמ שא יפשרו שגרב הלפת םיענהו

 חרב,, תוארונה תולפתב ט"ויב רתויבו ריאת צ"ע שדח רוא תלפתב ק"שב יכבב

 לכ ומצעב םייק ,םיארונה םימיב הביתה ינפל ודריב הנלוכ לע הלעו ."ידוד

 ירדח תדרויה תוקיתמב תורימז המיענמ התיה הלוכ ותמשנ יכ ,ה-י ללהת המשנה

 רשאכ פ"כהויב -- היה רדהנ המ תמא .בלו תוילכ הנינרמ םג הדיערמו ןטב

 ררועו המוצעו הבר היכבב םהרבא 'ר ץרפ ,ןרהא ינב ינש תתימ ת"סב וארק

 .הבושת ירוהרהל ,םיללפתמה שודקה להקה לכ תא

 םימודק םיגהנמו תואחסונ לע רמש ,ויתוברו ויתובא ידסח רכוזה ח"ת רותב

 רוס יתלבל ,וידימלתו ס"תח ןרממ לבוקמו ןקותמ 'יהש יפכ ,הלהקה ירדס םגו

 ,ה''ועב ונידמחמ לכ לע רצ שרפ ודי רשאכ ודבאנ ולש ת"ח יבתכ ךירכת .םהמ

 ודפסה ירבדו לולא ח"רדב םויב וימי ימדב רטפנ רזעילא רקיה רוחבה ונב .לבחו

 םדל םד ןיב טפשמל רבד ךממ אלפי יכ,, עובשה 'פמ קוספ לע םידסוימ ,אלפנה

 .הלהקה ינב ןורכזמ ושמ אלו םירזגל תובבל וערק "וכו ןידל ןיד ןיבו
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 תובא יתב

 הלחמ 'מ ,ןיורב לאומש 'ר תשא לדנעה 'מ :ויתונבו ,והילא בקעי ונב

 .השת-דשת ןברוחה ימיב ח"לש רערעטטוה ש"ר תשא הנח 'מ ,רעשיפ דוד 'ר תשא

 ,1 קרב ינבב ,ל"ז ןהאק ןהכה 'ילא ףסוי רירה תנמלא ,'ת הקבר 'מ ותב ח"לחבהל

 גי

 סאלשיינ

 ,גרובסערפ ריעב םסרופמ ח"תו קידצ לש ונב 'יה ל"'צז סאלשיינ םרמע יבר

 ,ה"ע לסיז תרמ ליח תשא הדוסחהו העונצה ותשאו ,ל"ז סאלשיינ לאירבג 'ר

 לעב ק"הגה לש םהיבא ,אנראשטמ ל"צז דלאוונירג םרמע יבר צ"הגה לש התב

 .ל"ז אדיסח םרמע יבר שודקו ןואג לש ח"וימ ,: ל"צז דודל ןרק לעבו םשובה תגורע

 בקעי יבר קידצה ןואגה לש ונב םייח 'ר 'יה סאלשיינ 'אירבג 'ר לש ויבא

 .? לעהאדרעס ק"קד ד"בא
 ,ןיידרוו-ןיילקל דלאוונירג השמ יבר ודוד יפמ הרות דומלל ךלה םרמע 'בה

 ,םינמזה ןיב ףאו ,הרות לש ולהא ךותמ שמ אלו ,שפנו בלב וידימלתבו וברב קבדו

 תולבל ידכ וברב קובדו ןמאנ אוה ראשנ ,םירוהה תיבל םירזוח םירוחבה לכש תע

 הרותב ליח רובג השענו ,ודומילב חילצה .םיגחה ימיו םיארונה םימי תא וליצב

 רשאכ .הבישיה יריחבו םיגלפומה םירוחבה ןיבמ בוט םש ול הנק ,'ה תדובעו

 םרמע 'בה ותא ומע עסנ ,טסוח ק"קל שדוקב שמשל םשובה תגורע לעבה רבע

 וינע ,םימכח ונמש תודמב םלשו ותרותב םלש ,רבגל םילייח ףיסוה םשו ,טסוחל

 .םיברמ םימש אריו תכל ענצה ,ויתפש לע רמש ,דיסחו

 ,השאל עוועבודמ דירפ תחפשממ דיגנו ח'ת תב חקל ןיאושינ קרפל עיגהשכ

 םע רשאכ הדובעו הרותה לע וימח תיבב ול בשיו ,לסעפ םשב תב ול הדלי רשא

 התמ יכ ,הולשה ימי וכרא אל ונובאדל לבא ,הרהטב הרות דומלל וצפחו ובבל

 תונבל ץלאנו ומחל הטמ רבשנש דע ,ויסכנמ דרי וימח םגו ,וירוענ תשא וילע

 ,שיוא דוד 'ר םסרופמה ינברה אוה ,שקאפב דוד 'יה םרמע יברל .שדחמ ותיב

 ומא תוחא ,אנראשטמ םרמע יבר לש ותב התיה םירמ תרמ תינקדצה ותשא יכ

 שיוא דוד 'ר ןתח םרמע 'ר השענ ךכ ,הקריפל העיגהש לטי תב םהלו ,לסיז תרמ

 .שקאפ ק"קב הרות לש ולהא עקתו

 בוד השמ ברה י"ות ץיברמ מ"ומה ללוהמה ג"הרה ודכנ ונל איצמה ולא הכרעה ירבד 1

 .ךיריצ ריעב ת"ת להנמ 'יחיש רשיפ

 םישמ ת"צ ,ישאר םירמו ידובכ יריקי יסיג :(הפ ןמיס) ח"וא דודל ןרק ת"ושב רכזנ 1

 .ססאלשיינ לאירבג ר"הומ ברה י"ותב םימיכ תוליל

 לעב ץורחה ןיידה ברה ישפנכ יבוהא ידימלת, (צ ןמיס) ד"ויח ס"ח ת"ושב רכזנ 2

 רפוס ילתפנ יבר .ה"כרת טבש ז"ט ןשי ןיביואב רטפנ .(געק 'יס) מ"ח םש ,"תויפיפ

 ה"ומ םסרופמה קידצה ןואגה לע דפסהב יתכראהו (ד שורד ,ילתפנ ינב 'סב) בתוכ

 ,י"א םוקמב הרות להואב 'יה ותונקז תעלו ,ה"דס ק"קב ד"בא 'יה רשא סאלשיינ בקעי

 .םישודקו םינואג םש ויה םלועמ רשא
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 שקאפ תרכזמ

 רד 'יהש ,םסרופמ דבכנו דיגנ ,המלש 'ר ןב 'יה אנראשטמ דלוונירג םרמע י'רל

 לצא דיקפ השענ ,ותיב תא סנרפל קוקז 'יה סאלשיינ םרמע 'רש תויה ,שקאפב זא

 םיצע תתירכ לע חיגשהל תועובש המכל וחלש רשא ,דלוונירג המלש 'ר ודוד

 ,םרמע 'רכ רשיו דיסח ךרבאל לק 'יה אל וז הדובע ,םיצעה תלבוה רודיסו תורעיב

 עבשב הרשמה וילע לביק ז"כב ,םילרעה םע םויה תולבלו ןינמ אלב ללפתהל

 ,הבירח תפב ולא תועובשב יח םרמע 'ר .הרות ירבדמ תונהיל אלש ידכ ,ןוצר

 תותכסמב וסירכ תואלמל ולש שפוחה תועש תא הליבו ,תורמג ומע חקל לבא

 ,הסנגרפו ןעשמ ילב םרמע 'ר דמע בוש ,שקאפמ ותריד רקע המלש 'ר רשאכ .ס"שה

 אלו םירשה יניעב ןח אצמ םנמא ,אבצה תורישל םרמע 'ר ספתנ המחלמה ץורפב

 עיפוה םיבורק םיתעלו ,אבצה לש דרשמה ךותב הרשמ ול ורדיס ,הכרעמל חלשנ

 .םיליחה לש דובכ ידגבב שובל ונריעב םרמע 'ר

 לביקו ויתובא תונמואל בשו ,םיבר תרצפהל םרמע 'ר הנענ המחלמה םותב

 ןעמל ופוגו ושפנ לכ תא רסמ םרמע 'ר ,שקאפ ק"קב תודמולמ תרשמ וילע

 תמדוקה ותארימו ובוטמ םהל עיפשה ,הבר העיגיב הרות םהמע דמל ,וידימלת

 .ץרא ךרדב גהנתהל ךיא םגו ללפתהל ךיא דומלל ךיא ,ותמכחל

 ,םינשי ררועל לגוסמו ,תבבכ םידומילה ינמז לע רמש ,רדוסמ שיא 'יה אוה

 ירבד תא םהינפל ריבסהל ,תושודקה תויתואהל םכישמהל ,וידימלת בל לע רבדל

 ,הנומאב ותנמוא תא השעו ,םרמע 'ר 'יה גוגדפו ןמוא ,רשיו ךז לכשב תופסותה

 תותכ יתש גהינו דמיל ,םידמלמב רסוח 'יהש ,המחלמה תפוקתבש ךכ ידכ דע
 .תחא תבב םידימלת

 ,עובשה לש רועישה לכ תא רמא ןושארה םויב ;וידימלת םע ודומיל רדס

 רועישה תא וינפל םידימלתה ורזח כ"חא ,רועישה לע םעפ דוע רזח ינש םויב

 ,םגיבל םניב רוזחל םהל ןתנ רועישה תא וניבהו ודמע רבכש ןיחבה רשאכו ,פ"כ

 קרפ וידימלתל הנש רועיש לכ ינפל ומויב םוי ידימ .הניחבל ודמע יששה םויבו

 תא ןיכה תאז לכב ,דומלתב לודג 'יהש ףא ,המודכו ץעוי אלפ ומכ רסומ רפסב

 ראבל ידכ ,םישרפמ דועו עשוהי ינפו תצבוקמ הטשב הברה ןייע ,רועישהל ומצע
 .םוגמג ילב רשי ןפואב וידימלתל

 :ויתובר םשמ רמא םידומילה עצמאב ןיקיספמ םידימלתהש הארשכ םעפ

 תוכזל לוכי וניא ,דחא ךשמהב תועש שש דומלל לגוסמ וניאש ימ יכ םכל ועד,
 ."הרות לש הרתכל

 ןייעת ,הנעמ תאצמ אלו ת"פגב אישוק ךל שי םא :ןובנ דימלתל ךירדה

 אוצמל ךמצע עגה בוש ,הנוכנ ךתישוק יכ ןמיס רבדב שיגרה אוה םא ,א"שרהמב

 אל םאו ,בוט המ וירבדל תנווכ םא ,א"שרהמב בוש ןייע כ"חא ,ץוריתו ןורתפ

 .ךירבדכ ץרתל הצר אל א"שרהמה המל בטיה ןייעל ךילע ירה

 ודימלת .לארשי תיב יגהנמ לכלו תוצמל ותוזירזו ותריהז לדוג רעשל ןיא

 ד"שת תנשב הז 'יה ;הארונ אדבוע ונל ראתמ 'יחיש רשיפ בוד השמ 'ר ברה

 םידוהיל רוסאש הריזג ורזגו העשרה םדי וטשפ םינמרגה רשאכ ,חספה גח ינפל

 םהירבד לע רבועש ימ לכו ,רקובה תועש דע ברעה תונפל תועשמ בוחרל תאצל
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 תובא יתב

 םימ ראב 'יה ל"'ז רללימ םהרבא ברה רג וב ,םינקז בשומ תיבב הנה .ושארב ומד
 עתפל .םיחספ יברעב הוצמ תוצמ ךרוצל "ונלש םימ,, בואשל םיליגר ויה םשמש

 דחפ לפנו ,רגוסמו רוגס 'יהש םינקז בשומ לש רעשב תוקזח תוקיפד לוק םיעמוש

 תתרב ונכלהו ,ונתיבל םיחצורה םיאב חטב יכ ,םש םיבשויה לכ לע תומ תמיאו

 ךרוצל םימ בואשל ודיב ודכו ,ץוחב דמוע םרמע יבר הנה ,תלדה חותפל הלחלחו

 תעשב ומצע ריתה ךיא וניניע הארמל ןימאהל ונלוכי אלו ונמהדנ .הוצמ-תוצמ

 ותוקתו ,ןוששב םימ באש המוצע תובהלתהבו תוזירזב אוה לבא ,תושפנ תנכס

 .ליצמו ןיגמה הוצמה תוכזב ער לכ קידצל הנואי אלש קזח

 םיברה יקידצמו ,רמאנ ול המודכו וילעו ,הזכ תוקונית דמלמ התאר ןיע ירשא
 .תוקונית ידמלמ ולא ,םיבכוככ

 בשי ברעב רחואמ דע רקובהמ ,הרות לש הלהאב ומצע תא תימה םרמע יבר

 ,תונבבו םינבב לפוטמ 'יה ,תוינעו תוקחד ייח יח םלוכ לעו ,הרות לש תומא יד ןיב

 אל הז לכ םע ,(ע"ל) הבורמ הדמב וראוצ לע וגרתשנו ולע ולש םינב לודיג רעצ

 לע ,הבר הבהאב םירוסי לביק ,ולזמ עור לע םעפ ףא םערתי םרמע 'רש ונעמש

 .דיבע בטל אנמחר דיבעד המ לכ רמא לגו לג לכ

 ךלה בוחרב ,םויה לכ וילע ףפח שדוק תרדה ,םרמע יבר 'יה המוק לעב

 תעבו ,ה תדובעל םיבר ךירדה ,תחנב 'יה תוירבה םע וירוביד ,שאר תפיפכב

 יקספו תודבוע ןומה רכז יכ טרפב ,השעמל הכלה תורוהל םג לפטנ 'יה ךרוצה

 המכב יקבו םכח ,ייה תולוכשא שיא ,ל"צז םשובה תגורע לעב ובר יפמ תוכלה

 .ךרב לפשו ענכנ ,ץוצרו רובש לבא ,תועוצקמ

 ףסוי 'ר וניבר 'יה םעפ ,םרמע יבר ודימלתב ראפתה טסוחמ ןואגה ובר םג

 ח"תהמ ורבידו ,טסוחמ ןואגה םע דחיב ,דלפטראב ץחרמב ל"צז רפוס ביל

 ארק ,סאלשיינ םרמע 'ר תא ביל ףסוי 'ר וניבר ריכזה ,שקאפ לש םימסרופמה

 .*"! הרעשה לא עלוקו לודג ןקמע ,ידימלת אוה םרמע אלה,, טסוחמ ןואגה

 ךלה ,רקובה תרומשאב םק ,תועש 'דמ רתוי עבק תניש ןשי אל םרמע יבר

 .ומצעל ודומיל רדסו וירועיש תא דמל כ"חא ,ףרוחב ןיבו ץיקב ןיב הוקמב לובטל

 ותניחת ךפש הרשע הנומש תלפתב טרפב ,האריבו הענכהב 'יה ויתוליפת

 ותמוק הבוג לכב תווש תועונתב ענענתה ,ונודא ינפל דבעכ ,שפנה תוכפתשהב

 ,+ םידדצ ידצו םידדצל אלו ,רוחאלו םינפל שאר דע לגר ףכמ ,תוניתמו תחנב

 ."םכבבל לכב ודבעלו,, לש אמגודה וידימלתל הרוה
 ויתודממ ץוח ,םרמע יברב "ה םכח דימלתב םימכח ונמש תולוגסה לכ

 אלש העשב ,ודואמו ושפנ לכב הוצמה רחא רדיהו ,החמומ להומ 'יה תובגשנה

 .(טפ ןמיס) א"סרת תנש "ףסוי טקליו, ןוחריב רכזנ 3

 אל דומילה תעשב ןפוג ענענל לארשי וגהנש גהנמהו, ת"ת 'לה םייח תוחרא ל"ז 4

 'אנש "וחתשה תוכזב אלא הנתינ אל הרותה ר"בב איה הדגא יכ אוה קר רבד

 (דייקס חמ 'יס) א"גמ כ"כו ,"וינפל אלא ןידדצל ענענל ןיא ךכיפלו ,קוחרמ םתיוחתשהו

 רודיסב ץ"בעירגה כ"שמו ,ךצעיא ה"ד קלב 'פ השמ תרות 'יעו ,ל"ירהמ םשמ

 | .(א"ב םלוס)



 שקאפ תרכזמ

 שדוק ערז סינכהל הביבסהב םיבושיהל םג עסנ וידימלתל הרות לוטיב םרג

 להומ ייהש ב"פב לאירבג 'ר ויבאמ השוריב ול התיה תאז .ה"עאא לש ותירבל

 .(ט"י ןמיס ד"'וי ,ב"פמ ןמדירפ ביל 'ר ןואגהל ד"בירה ת"וש 'יע) החמומ

 ךותב דקומה לע הלעו ,תומה תבכר םע םרמע יבר בחסנ רהמנהו רמ םויב

 הליהק םעו .ח"וימ המכו לטי תינקדצה ותגוז םע דחיב ,לארשי יפלא תובבר

 .שקאפ השודק
 ;םה האושהב ופסינ רשא השעמ ישנאו םידיסח םיקהבומ ח"ת םילוגדה וינב

 .קאליא ק"קב רד "יה ,דודל ןרק לעב ק"חגה ודוד דימלת ,ףסוי 'ר ח"הרה

 "הש ימ ,לעהדרסמ ץ"כ לישנא רשא 'ר צ"הגה דימלת ,לכאמ לאיחי ח"הרה

 מ"ומה 'בהו ,5 ל"נה לעהדראסמ צ"הגה דימלת ,השמ 'ר ח"הרה .ויבא לש וריבח

 .ל"ז םייח

 ירחא ח"לחש) ל"ז שיוא ףסוי ר"רה תשא התיה ה"ע לסעפ 'מ ותב

 א"טילש ץיבוקשמ דוד יבר ח"הגה :וינתח ח"לחב לידבהל ,(שקאפב רורחשה

 םלשורי ק"היעפ הארוהה סכ לע בשוי תעכ ץלוקשימ-דאהינאב 'קד ברה םינפלמ

 באז ןימינב 'ר ח"הרהו ,רדיוו ךלמילא 'ר ח"הרה ,רצנמ קחצי 'ר ח"הרה ,ו"ת

 .'יחיש ץינרטניוו

 ,ךי

 רבורגנרהע

 רגנוא לאוי 'ר וניבר דימלת 'יה ,רעבורגנרהע יולה ףסוי 'ר ת"צה ינברה

 ,שקאפב תוקונית דמלמ 'יה ףסוי 'ר .?* שאמלא ביל יבר ג"הרה לש ונתח .: ל"צז

 תורואמ ינשל הכז ףסוי 'ר .* םילודג םימכח ידימלתו 'ה יארי םידימלת דימעהו

 אל רשא 'ד ךורב 'סל 'א :םירוטה בתוכל בתכ רשא ,ותנותח םויל תיטרפ האירק 5

 הלעמל הלעמל םמורתי ךלזמו ךנרק הנועו תע לכב הנעי ךמולש 'ד .יתאמ ודסח בזע

 םישמ םיענ ףא םידמחמ ולכ םיקתממ וכח םיזראכ ב"ה רעונמ ידידי יבוהא דובכ

 םנוב החמש דוד 'מ ת"שכ ותמכחל תמדוק ותארי המימת 'ה תרותב הרואכ הכישח

 .עיפיו י"ג רפוס

 אובל הזה ןמזל ינמיקו יניחהו יתיכזש וללהא םיבר ךותבו יפב דואמ 'ד הדוא

 תבהא הבהאו הביח לש האירקב ךתוא אורקלו םצע ןשדת הבוט הרושבב ךינפל

 ולסכ ח"רד 'ב םויב מ"וטשב ט"זמל ה"יא 'יהיש יבל תחמשו ינוירפא םויל םירוענ

 םא ידובכ לגיו יבל חמש 'יהי דואמ הנה ,אזאהשטאווק אזאמ ק"קב תודלות 'פ 'ד

 איהש ארוט הבג ינפמש יתעדי םג יבוהא יתעדי לבא ,יתנותח םויב ךמע תוארל יתיכז

 דאמ ךשקבא םיבהאב דחיב ונתא סלעתהל אבל תואיצמב וניאו ירשפאב וניא וניניב

 א"בבות שדקמה םוקמ לצא הבוטל יתוא ריכזתו ךניעב ישפנ אנ רקית י'נ ידידי יבוהא

 החלצה תמב לע הפי הפי הלעי יגווזו ומש דובכ רבד לע ינרזעיש ארונו םויא 'א ינפל

 .א"בב םירהה שארב רשבמ תוארל הרהמב הכזנש דע בוט לכב הנובמ 'יהי יתיבו

 .סאלשיינ לטי ןב חשמ ךנרק תמרהב ץפחה רעונמ ךדידי ירבד

 .(זכ ןמיס) א"ח א"ביר ת"וש רכזנ 1

 .(י תוא) ליעל האר 72?

 .ל"צז איקסנישוד יבצ ףסוי 'ר וניבר לש ורוענ ףולא 'יהש (ד תוא) ליעל חאר 3
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 דוד ר"רה 'יה ונתח .ל''צז רבורגנרהע לאומש יברו רזעילא יכדרמ יבר ,םילודג
 .שקאפב םיוברבלעפ ךלמילא

 ,וריע ןב לש ונתח השענ ,האריבו הרותב לדגו ךלה ג'ע רזעילא יכדרמ 'ר

 תיבב ברל לבקתנ א"סרת תנשב .ל"ז רנייטש ןהכה סחנפ יבר םסרופמה צ"הגה

 דיגמו הארוה הרומכ שמיש כ"חאו ,רעגנמ-אנייטשב רלדאטש ןושרג 'ר שרדמה
 ס"ע םילופלפו םישודיח רביח .וואנארוו ק"קד ד"בא ברל הלע םשמו ,אפאפ 'קב

 םינברה ילודג ןיב הנמנ "יה ,(גצרת באנארוו א"ח) "ףסוי תלחנ, םשב ב"א

 .* ורוד ילודג לש ת"'וש ירפסב הצרעהו דובכב רכזנ .יאקאוואלס תנידמב

 ג"ע רזעילא יכדרמ 'ר רבע ,םידוהיהל יאקאוואלסב םיעשרה וקיצה רשאכ

 לאוי 'ר ח"הרה וסיג תיבל עיגהו ,ב'שת תנש תוכוס מ"הוחב ירגנוהה לובגה תא
 .טאמראי-שאלאבב ,ןאמלאק

 ל"קוצז שטייד דוד ןרהא םייח יבר צ"הגה ,לכ רסוחבו םוריעב םשל אב
 רצק ןמזב ח"לחשו .הניצה ינפמ ותוסכל ותרדא תא ול ןתנ ,טאמראי 'קד ברה

 .(ינרג ןב 'סל חפסנה ,ןרוג תאובת) כ"מ םשו ולסכ ג'י םויב

 'קד ד"בא ל"צז רעבורגנירע יולה לאומש 'ר קידצה ןואגה ברה 'יה ינשה ונב

 .דאנשאט 'קד ברה ץכ המלש 'ר ברה ןתח ,דאנשאט

 .ןט

 לשיפ
 ינש ךרכב ונכראה רבכ ,ל"צז לשיפ 'ילא ףסוי 'ר החפשמה שאר תודוא

 תוחפשמה בור םא יכ ,שקאפב "לשיפ,, תחפשמ שאר קר אל 'יה אוה ,(51 דומע)

 .'ילא ףסוי 'ר לש ויצלח יאצוי ויה ,הנמשמו התלסמ הלהקה לש תודובכה

 הרות ילודגל ויהנש םינב ינב ,םירשי תורוד תוארל הכז 'ילא ףסוי 'ר

 'יה .לודג דובכב רבקנו ,ותומב 'יה השלשו םיעשת ןב ,ףסוי יכרב לע ולדגתנ

 ול חינה ,תוצמה לועל עיגה רשאכ תויה ,ול תעדונ הריתי היכזש ,רמול ליגר

 קציא יבר 'ה תמחלמ םחול ןואגה וניבר ,שקאפ ק"ק לש ארתאד ארמה ןיליפת

 .ל"צז רבאהסירג
 'רו בוד יכדרמ השמ 'ר ,'אכימ 'ר ,לעהאדרעסב לשיפ ןמטוג 'ר :ויה וינב

 רעב השמ 'ר הנוכמה רכששי השמ 'ר ,: שיוא לכאמ 'ר :וינתח .שקאפב 'ולש

 .? סייוו ןושרג השמ 'רו רגניזעלש

 מ"היבב בר י"נ ג"ע רזעילא יכדרמ ה"ומ ב"וח ג"הואמה ברה, בתוכ דאממ ןואגה 4

 .(ד"ל יס ה"א יכדרמ ישובל) "ו"צי וואנארוו ק"קב ד"בא תעכו רעגנאמענייטש ק"קב

 י"ג ג"ע א"מר ה"ומ ת"שכ יקבו ףירח קיתווה ברוצ יאה ידידיל, בתוכ הטאשטמ ןואגה

 "קאליא ק"קדבא רענייטש סחנפ 'ר ה"ומ 'וכו ןואגה ברה לש האישנ יבד אנתח

 (אי ןמיס א"ח ץ"ירהמ ת"וש) איקסנישוד צ"ירגה ןרמ וריע ןב .(טצ ד"וי קרוש עטנ)

 ב"ח םש דוע 'יעו ,"...ת"שקכ ע"סיצ זוע לודגמו חבש םסרופמה ןואגה ברה פי'נדי,

 .(ו ןמיס) ה"א רפוס תעד ת"ושב דוע הכזנו .(אעק ןמיס)

 .(א תוא) ליעל האר 1

 .(ו תוא) ליעל 2
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 לודגה וניבר י'ע ,לשיפ רעב יכדרמ השמ 'ר רתכנ ובש "ונירומ,, תדועת

 .ל"צז רגנוא לאוי יבר

 .!ןוילעה רזעב

 ידימלת והינ אוה הזלה שיאה לרוג ןכו ,תמא רכש רוצקי הקדצל ערוז

 תאריבו הרותב גלפומ ,םישנא תאלפהב אלפומה רוחבה ךרבאה ביבחה

 ומש ןוני שמשכ ,לכשה יקנו ,ןויערה ךז ,ןנער תיז ,ןונשו ץורח ,םימש
 'ד תאריב םוצעו םימת קידצ שיאל ןב ,י"'ג בוד יכדרמ השמ 'ר ברה דובכ

 יכרב לע לדגתנ ודועמ רשא ,יריע יבושחמ וצי לעשיפ 'ילא ףסוי ה"כ

 למעבו וחכ יצמאמ לכב עגי ,הרות לש הלהא ךותמ שמ אלו האריהו הרותה

 ףוצ תפונ והקינהל 'ידש הצלח איה םג יכ ,ותדמ ידכ אצמו ק"הותב ושפנ

 קוסעלו החונמב תבשל תיב 'ד ול ןיכהו ,וגוויז אצמ רשא תעכו ,השבד

 ותיב דובכ תוברהל ,'ד תכרב ותחמש שאר לע הלעא ,בהא רשאכ ק"העב

 השודקבש רבד לכלו הרותל ותולעב ומש יארקב ותראפת םש לידגהלו

 הלהתל ומש הז ו"רנ בוד יכדרמ השמ ה"ומ ברה ונירומ ול האנה םשב

 תיב ול הנבי האלכו לחרכ ותיב לא האבה השאה 'יחתו ,הראפתל ורכז הזו

 ,ותדובעב םיקסועו 'ד תרותב םיגוה 'ד יכורב ערז האריו םימי ךיראי ,ןמאנ

 .ונועמב הולשו וליחב םולש יהי ,והונ לעו וילע 'ד םעונ יהיו

 המשל הב הגוהו ק"הות דובכל תריתעו ד"כה

 ק"פל דמלרת י"במל ו"ט שקאפ ק"קפ

 ץטינכערמ רגנוא לאוי

 ה"ב

 םשל עסנ רשאכ ,אימאלאק ק"קד קדצ ןיד תיבמ לביק רשא הדועתה תאז

 .הטיחשה תכאלמ דומלל

 י"נ בוד יכדרמ השמ 'מ גלפומה ךרבאה ארבג יאה לש ונקנק לע יתיהת

 ונל וכומס ןיד ןמ לכ כ"ע ,תורמוחה לכ םע הטיחש ינידב יקב ותוא יתאצמו

 ילהקד ב"וש שירעב בוד 'מ אריה גלפומה טחושה ילע ןמאנ יכ תופוע טוחשל
 םילוכיו םיקהבומה םיטחושה לככ ןמוא אוהש ןיכסה תזחשה לע וילע דיעהש

 תואלו ,ועבשיו םיונע ולכאיו קופקיפ ילב תופוע לש ותטיחש לע ךומסל י"בחא

 אימאלאק הפ ק"פל תוכרב בא םחנמ ח"ר 'ב םוי תמתוחה לע יתאב תמא

 לנה 'קד צ"ומ לידנעמ 'ירכז 'קה

 % ל"נה ק"קד צ"ומ ףסוי אביקע

 .ל"ז ש"ל ללה 'ר ק"הגה וימח לצא ודועב ירבעה בל לעב צ"הגה אוה 3
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 שקאפ תרכזמ

 5 ל'צז ףייטש ןתנוי יבר םסרופמה קידצה ןואגה תשא +ה"ע אמולב תינברה ותב

 ,רעב 'ולש 'ר ןואגה ,ביל שראה 'ר ארקנש אדוהי יבצ 'ר :לאכימ 'ר לש וינב
 .* טסעפמ לשיפ יכדרמ 'ר

 ,שקאפב ל"צז רפוס ביל ףסוי וניבר ארתאד ארמה תבישיב דמל רעב 'ולש 'ר

 הלע .%א גרובסערפב ל"'צז רפוס אביקע יבר צ"הגה לצא םינש העברא דמל כ"חאו

 תרמ תא אשנ ,הרותה תועוצקמ לכב יקבו ףירח 'יה ,הרותה תולעמב הלעתנו

 לש ונב 'יהש ,טילעפרעוו 'קד בר ,םיובנעננעט השמ 'ר צ"הגה לש ותב אוואלס

 .ל"'צז ,"רהנה תובוחר,, לעבה לש ודכנו "קרוש עטנ,, לעב רידאה ןואגה

 ,רפוס ביל ףסוי וניברמ ,וניד תיבו ב"פ ק"קדבאגה ויתוברמ תונברל ךמסנ

 יבר ןואגהמ ,ןעצייוו ק"דבאה ךלמל ישעמ לעב ןייטשרבליז 'יעשי יבר ןואגהמ

 הבושת יכרד לעב קידצה ןואגהמו ,ילעהאדרעס ק"דבאה רגרבנייוו יול לאומש
 .ז ל"צז שטאקנומ ק"דבאה

 'ולש ר"גה רחבנ ,םיובננעט השמ ר"גה וימח רמ רטפנ רשאכ ו"ערת תנשב
 .טילפרעוו 'קב ונתוח םוקמ אלמל רעב

 טילפרוו תוזוחמב הצרפ רשאכ ח"'ערת תנשב יכ ,םימיה ול וכרא אל םנמא

 יולש ר"גה ריעצה ברה םהיניב ,י"ה םיבוטו םיבר הליכ רשא ,ל"ר ינאפשה הלחמה

 ,לולא ח"כ םויב ,תוחנאל הריעצה ותגוזו ותליהק תא בזע ,ל"צז לשיפ רעב
 .כ'מ םשו ,ה"ר ברע םויב ותרחמל רבקנו

 .וימח לש וסיג 'יהש ימ ,5 ןמטלא אדוהי ר"גהל ,אדוהי ימ ת"ושב הברה רכזנ
 .וירפסב ת''ד ל"נה וסיגמ איבמ ל"צז ףייטש ןתנוי ר"גה

 םייח בקעי 'ר ,ןועמש 'ר ,'ולש 'ר ,שריה יבצ 'ר : בוד יכדרמ השמ 'ר לש וינב

 .טסעפב אדוהי רודגיבא 'רו דוד לארשי 'ר ,9 שקאפב

 .ל"שת זומת 'ד ןילקורבב הרטפנ 4

 דימלת 'יה .ז"לרת תנשב יבצ 'ר ויבאל (ןירהעמ) איאגב דלונ ףייטש ןתנוי יבר 5

 וימח תיבב הדיקשב הרותה לע בשי ותנותח ירחא .ב"פב רפוס טבש לעבל קהבומ

 ןייד רותב ראווגנואל רבע םשמ ,אטוג 'קב שדוקב תרשל לבקתנ תישאר .שקאפב

 רבע האושה ירחא .טסעפ"אדוב 'קב צ"ד תיב רבחל לבקתנ םשמו ,קדצ הרומו

 ח"ישת לולא 'ט דע ,אניוו תליהק ,ןורושי תדע להק לש הברכ שמישו ןילקורבל

 ידומיל רפס רביח ,.אבוט יקבו ףירח םסרופמ ןואג 'יה .הלעמ לש הבישיל שקבתנש

 .דועו ,השעמל הכלה תובושתו תולאש ,תוכרב ס"מע םינשי םג םישדח ,םשה

 ףסוי הלענה 'בה וסיג ןב םע ,טסעפ ריעב ולכיהב יתרקיב םעפ :בתוכה רמא

 דומלל ונתוא ריהזהו ,הבישיל ונתעיסנ ילגרל ותכרב תא לבקל ,ד"יה ל"ז לשיפ 'ילא

 .םידמול ונאש ןינעהל תוכייש רוטהל שיש מ"כב ,י"ב רוט בטיה

 יה וימי ףוסב .הרותל םיתע עבקו 'ה רבדל דרחו ארי 'יה ל"ז לשיפ יכדרמ ר"רה 6

 .ט"כשת ןסיג ח"ר ח'לחש ,ביבא-לתב רג

 תארי ןשוש חרפ ןשי אלמ שדח ןקנק דמחנ רצוא שודגו אלמ ב"וחה ךרבאה ברה, 6א

 ונתוח תיבב ינומכחתה תבשב בשוי י"נ לשיפ רעב 'ולש ה"ומ ת"שכ בוטה ורצוא 'ה

 .(ט"ישת םלשורי) ץ"כ י"רהמ ד .(ע 'יס ח"וא רפוס תעד) "י"ג ןואגה

 .טע ,חע ,גע ,טס ,גס ,טכ ןמיס ב"ח הדוהי ימ ת"וש 8

 לש ותוחא יולה בקעי ר"רה תב ה"ע הנח תרמ תא אשנ ל"ז לשיפ םייח בקעי 'ר 9
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 תובא יתב

 .זט

 רגארפ

 יבר קידצה ןואגה לש ונב 'יה ,ל"צז רגארפ ל"גס ןימינב לאומש ר"רה

 הלוגה ינב לכ לש ןבר לש ונתח ,בקעי תליאש ס"מעב ,אדא 'קד ברה רגארפ בקעי
 .ל''צז קיש ם"רהמ ת"וש לעב השמ יבר ןרמ

 ,דאהינאבמ ל"ז סיורק יולה ףלאוו בקעי רי'רה לש ונתח 'יה ןימינב לאומש 'ר

 .תורועל רחסמ תיבמ סנרפתנו ,שקאפ ק"קב ותריד עבקו

 טעממ יה .וימימ הליטב החיש רביד אל ,ןימינב לאומש 'ר 'יח עונצ שיא

 ,ותונחב ומוי למע ירחא .וייח ימינ לכ 'יהש המ ,הרותב קוסעל הברהו קסעב

 ס"שב ןרדסכ ןירועישהמ ץוח .ןרדסכ ס"ש דמלו ויתומא 'ד ןיב ורדחב ול בשי
 .םינש שש לכ ס"שה תא וניבל וניב םייס ,הרבח

 םירהצה ירחא שדוק תבש לכב ,ודיקפת לע רמשו ,הרות דומלת לש יאבג 'יה

 רועישב ארמגה תנבהב םנקנק לע ההתו ,םידימלתה תא ןוחבל ותיבמ בר ךרד אב

 לש ירמוחה םבצמב ןיינעתמ םג 'יה הרות דומלתה לש יאבגכ םנמא .עובשה לש

 .ונמזב םתרוכשמ תא ולבקיש גאדו ,םידמלמה

 תועינצב אמגודל וגהנתה ויתונב ,םימש תארילו הרותל לדיג ויצלח יאצוי תא
 .ץרא ךרדבו

 םילרעה יפב ללוהמ 'יהש המב ,הנומאב ולש ןתמו אשמ תדמ תא ןייצל שי

 לב לע ו"ח רובעי אלש ןימינב לאומש 'ר דיפקמ 'יה רתויבו ,חור ןמאנ שיאכ

 .םויה ותוא םתרוכשמ תא םלשל זירז 'יה םילרע םילעופל ףאו ,ןילת

 תרמ ותב ,ל"ז המלש 'ר ונב ,רגארפ יולה השמ ר"רה ונב ;םה ויצלח יאצוי

 אלגייפ תרמ ותב ,א"טילש טעניב לפאק בקעי 'ר ת"'צ ג'הרה תשא ,ה"ע אלייח

 תרמ ,ייחיש רפוס יבצ ר"רה תשא ה"ע אביל תרמ ,ל"ז ןמלגיז ףסוי 'ר תשא

 ל"גס ףסוי ר"רה ונב ח"לחב לידבהל ,ד"יה ל"ז דלפמייה בקעי 'ר תשא לדניירב

 .תויממוקב 'יחיש רגארפ

 סרגו ךרב לפשו וינע ,םישודקמ ראפ 'יה ,יולה שיא ,ןימינב לאומש 'ר

 .ה"בצנת .ארידת אתיירואב

| 

 דניירפ

 .הדסוה םוימ הליהקה לש תוריכבה תוחפשמהמ התיה ,שקאפב דניירפ תחפשמ

 (קנייב ותריד עבק רשא) שקאפ השמ יבר ןואגה ,רבהסירג קחצי וניבר לש ונב

 ףירחו ח"ת שקאפב יח רגנוא לאוי וניבר לש ונמזב .''דניירפ השמ,, ומש םתח

 ,רעסידאה המלש 'ר צ"הגה תדכנ ,ןאדאל'פ 'קד בר ,סיורטש ל"גס םהרבא  ר'גה

 .סעידאה 'קד ןייד רותב ,אנ ,בל 'יס (רחבנ ףסכ לעב תודלות) תובא ןורכז 'סב רכזנ

 .ןיוו ריעב י"בא 'חיש לשיפ יבצ 'רה ונב .םאיאב 'קו ידאמוש יקב בר רותב םג שמיש



 שקאפ תרכזמ

 וניבר לבקתנ רשאכ .ל"נה וניבר די לע ותחונמ םוקמ ,דניירפ ףסוי 'ר ,לודג
 םחל רשא ,םסרופמ ןקסעו דיגנ להקה שאר 'יה ,שקאפד תונברל רפוס ןאמסוז

 דניירפ גילעז 'ר ה"ה ,תיסקודטרואה הדעה סוסיבו םויק ןעמל ושפנ תוריסמב

 .(45 דומע ב ךרכב הכרבל רכזנ)

 תישארב ודמעש הדובכה החפשמה לש םרכזו םמש הזב םיחצנמ וננהו

 קחצי 'ר םסרופמה הרות ריקומ דיגנה ינב ה"ה ,ונא ונימיב השודקה הליהקה

 "יה .םינש המכ הדעה לש להקה שארכ שמישש ימ דניירפ רזעילא 'ר .דניירפ

 ןתח ,באטמ רסארטש ביל בקעי ר"רה ויחאמ לודג ןהכה ןסחיה קידצה לש ונתח

 רכששי 'רה ןתח ,הליהקה ינקסעו ידבכנמ ,דניירפ שריה יבצ 'ר .רפוס בתכה ןרמ

 דיגנה לש ונתח 'יה ,דניירפ ןתנ 'ר .(ולסכ א"כ ולש ןורכז םוי) קניבר בוד

 .דאהינאבמ ןהאק ץ"כ ןרהא 'ר ינברה דבכנה

 -אסיטמ יולב ךורב 'ר דיגנה םסרופמה ינברה 'יה דניירפ רזעילא 'ר לש וסיג

 תא ךורב 'ר עבקו ,ל"נה ןהכה ביל בקעי ר"רה לש ותב ינש גוויזב אשנש ,דערופ

 ,יולב אביקע 'ר אבוט ב"וח הרותב לודגה ונב םע ,שקאפב םינש הברה ותריד

 ילודג לכ םע הרותה תועוצקמ לכב הכלה לש מ"ומב ,םיבר תב רעשב עדונ רשא

 .ונתנידמ ילודג לש ת"וש ירפסב ראובמכ ,ןיראגנוא

 םהרבא 'ר ונב .דבכנו בושח שיא ,רמארק םחנמ 'ר 'יה רזעילא 'ר לש ונתח

 רטפנ (באאר ריעל רוגל רבע רשא ,רציפש "ילא 'ר ןתח) ןימינב לאומש

 ריאמ 'ר םלשו אריה ינברה הלענה ןקסעה ונתח .ט"כשת ןויס ביי ,ןג תמרב
 .קרב ינבב ובשומ ןתיא ,טסעפ 'ב ריעמ ,ייחיש שטיוד .רד הנוכמה ןהכה

 .חי

 לבוצ

 המלש 'ר צ"הגה ברה ןב לעבאצ ריאמ קחצי יבר םימת קידצ לודגה ברה

 .ב"פב רפוס טבש לעבמ קהבומ דימלת 'יה ריאמ קציא 'ר .יייונריט 'קב צ"מוד

 לש וסיג 'יהנו (לשיפ 'ילא ףסוי 'ר ןתח) רגניזעלש רעב השמ 'ר לש ותב אשנ
 .ל"צז רעללימ םהרבא ר"רה לשו לפרעק קחצי 'ר וניבר

 תויהל וייח ימי שידקה רשא ,וז הביבסב םידיחיה ןמ 'יה ריאמ קציא 'ר
 ותשא .ותומימתו ותקדצ בור תביסמ ןתמו אשמל לגוסמ 'יה אל .ותנמוא ותרות

 הרותה לע תולילו םימי עגי .בר למעב תיבה תסנרפ האיבה הנח 'מ הבושחה

 יקב 'יה .םוקמ לכב הכלה רמואה םכח דימלת תדמ ידכ אצמו ,האלפנ הדיקשב

 םימעפ ןומה וילע רזחו תורהט רדסב הבר העיגי עיקשה ,דומלתה תועוצקמ לכב
 םילופלפו םירואיב המכ בתכ .ויפב םירוגש ויה ב"ער פ"ע הנשמה ןושלש דע

 רפס רביח ,תינעתב בשוי ,םימת קידצ 'יה ,שדח ריעב דלונ ,לעבאצ המלש ברה 1

 לעב שורוקישיקב רקי ןבא ,ןירטש ןאמסוז 'ר 'גה ברה 'יה ונתח .ת"הע םעונ ירמא

 .רפוס ןאמסוז 'ר וניבר דימלת ,םילהת לע ט"וי תופסות ס"חמ
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 תובא יתב

 תותכסמה לע וישודיח תא םשר ןכ ומכ ,?תורהט רדסב ודומילב הלעהש המ
 .5* םיברב דמלש

 הרבחב רועיש דיגמ 'יה -- ןקוזמ ויניע ודבכ אל דוע לכ -- ויתונש בור
 ידימלת לש הרובחב דמל בירעמל החנמ ןיב ומויב םוי ידימ ,שקאפ ק"ק לש ס"ש

 ."תויפלת לת,  ןוחריב ת"ח ונממ אבומש תומוקמה ןייצנ 2

 242 דומע אסרת 0 הנש (זמ ח"כפ םילכ) רוביח וניא ןטמלמו רוביח ןלעמלמ קולחב

 78 אסרת י (בה זפ האמוטה תובא ם"במר) םיאמטמ םיאמט ןיקשמש ורזג

 82 בסרת י (גמ גפ הרפ) עלסה ג"ע תויונב
 100 בסרת 'י (במ יפ הרפ) אמט ףדמב עגנש תאטחל רוהטה
 123 בסרת י םירופב הדותל רומזמ תרימא

 123 בסרת 'י (ז"קס א"גמ דפק ח"וא) ןנברדל לוזלז
 160 בסרת י (חמ אפ תורהט) הלחת התיהש תצרקמ
 183 בסרת י (דל םיחספ) ילכ לא םייח םימ וילע ןתנ

 83 דסרת בי (ט"יות גמ הפ הדנ) היכז ול ןיא

 184 וסרת די (גל תוכרב) ארמח ביכר יוה ז"ר

 41 ,38 זסרת וט ('סות אמ תוכרב) תווש ןהיתוכרב
 171 זסרת וט (זמ ז"יפ םילכ) תרגורג

 טע חסרת זט ('סות 'ד תבש) דמועה ןליא

 .חי בערת כ (תוחילסד 'ד ןומזפ) וידצב הדוצו הדור

 ינברה פ"ניו, (א"פ ו"פ) רפוס טעב ת"ד ונממ איבמ רפוס ןאמסוז 'ר וניבר

 ."י"1 לעבאצ ריאמ קחצי ה"ומ ףירחה

 ,יחיש רשיפ בוד השמ ברה ונל איצמה רשא ת"ד ירגרג המכ ןאכ קיתענ

 רחבמו םיב הרי וליחו הערפ תובכרמ (ד וט תומש) חלשב 'פב :ק"פמ עמש רשא

 םיכלוה שקכ םיעשרה י"שר 'יפכ ל"יו ,ןושלה תוליפכ ד"לי .ףוס םיב ועבט וישלש

 דחא לכש ירה ,דימ וחנש תרפועכ םירשכהו ןבאכ םינוניב ,ןידרויו ןילוע ןיפרוטמ

 ארק םימה הוקמלו פ"הע תישארב 'פב 'יפ י"שר הנהו ,אוהש המ יפל ןודינ דחאו

 ןושלש ירה ,'וכו וכע ןמ הלועה גד םעט המוד וניאש אלא אוה דחא םי אלהו ,םימי

 עשרב רתויב וילא םיבורקה ונייה *?וליחו, הערפ תובכרמ א"שזו ,םימיה לכל ללוכ םי

 לבא ,םימיה לכל ולגלגתנו ורזפתנ ודריו ולעש ךותמש ,םתס םיב ,םיב הרי ,עשפו

 רתא לע ועבט ,עושפל וברה אל רשא םהבש םיבוטהו םירחבומה ,וישילש רחבמ

 ."ףוס םיב.

 "עו ,הביקנ ןושלב ןהל ןעתו ל"לוה הרואכל .'וגו םירמ םהל ןעתו (אכ וט) םש

 םא הנהו ,הריש ורמא ןמא יעמבש ןירבוע ףאש (א 1 תוכרב) ל"זאד ל"יו ,ן"במר

 .םירמ ?םהל,, ןעתו ביתכ ןכל ,םאה ףוריצב םג רכז ןושל ךייש זא רכז רבועה

 רומאכ ל"י תוטשפב .י"שרפב אבומ עודי ל"זח תשרד .הקני אל הקנו (ז דל) םש

 תודוצמו י"שר פ"כו ,ךניצישא אל האצישו ,םגרותמ ,ךקנא אל הקנו (חכ ומ) 'ימריב

 .ו'ח הלכ םכתא השעא אלש ,הקני אל הקנ הזו ,םלועה ןמ ךתירכא אלש ,םש

 םיבלענ וינפ םיניד ילעבמ דחא םימעפל יכ ל"י .םינפ ריכת אל (טי זט) םירבד

 ימש ןודל שי הרואכל הזמ ,רקשלו בישהל להבנ וניאו השוחנ וחצמ ינשהו ,םימודאו

 לע שייבתמ חור ןמאנ שיאש הזמ חיכוהל ןיא תמאב לבא ,בנגה אוה אוה שייבתנש

 ."םינפ ריכת אל, הרותה ריהזה הזל ,רקש ירבד וילע ולפטש

 וישודיח לע רבע אוהש ,רפיס ל"ז ידארב המלש םייח 'בה הארוהל ךמסומ ב"וחה ודכנ

 ,ח"לצ ורפסב י"בונ ןואגה ירבדל בור פ"ע ןויכש הארו ,הציב תכסמל
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 שקאפ תרכזמ

 ,םימעפ העברא תוחפה לכל רועישה תא ול ןיכה ריאמ קציא 'ר .םימסרופמ םימכח

 וירועיש תא ןיכהש ,םירמוא ויה ויברוקמ םנמא ,(להקיו 'פ ת"מ) ל"ז םרמאמכ

 ודומלת לע הברה רזחש י"ע קרו שולח 'יה ועבטמ ונורכז .+תחאו םימעפ האמ

 .היסיכב אחנמד ןאמכ ,ונורכזב םירבדה ותרחנ

 ןושלב ויניעב ןוכנה טשפה תא וניבל וניב רריב אוהש 'יה ודומיל ךרד

 תובורק םיתעל .ומע ולפלפו ריעה ידמול ומק ותמועלו ,ותעד לע דמעו ,תופסותה

 ןויעב וללצו וקימעהש דע ,רתוס הזו הנוב הז ,תחקרמכ שרדמה תיבה השענ

 'ר לש ודומיל חבשב םעפ גילפה ל"צז ןאמסוז 'ר וניבר .הושה קמעל ועיגהו

 ! ךיששרהמ ןואגה תמגוד םיטשפ שדחמ אוהש ורמאב ,ריאמ קציא

 ,ונושלו ויפ רמש ,קידצ ותוא לש ויתודמ תומורתל יתימא רואית תתל השק

 .* תוכז ףכל םדא לכ תא ןדו ,'יה ךרב לפשו ןתונע

 ויתולאש לכ תא .ארתאד ארמ ברה ינפל ותולטבתה תא טילבהל יאדכ

 ורמא .ברה תבושת לע האריבו המיאב ןיתמהו ,ברה ינפל עיצה ויתוקיפסו
 ומוקמב ומצעב עירכמ וניא המודכו חורה בישמ תחכש לש תלאש ףאש ,וילע

 .ברה לש
 ותניחת ךפשו ומצע תא ריגסה םש ,תיוז ןרקב 'יה שרדמה תיבב ומוקמ

 חנומ היה םש דמעש םוקמב .שילש תועמדב ע'"ומש תליפתב דאמ ךיראה .רשועב
 קשנ םימורע שיבלמ תכרבב .ןהב ןתוא בגנש ויניע תועמדמ תובוטר תוחפטמ
 .וילעש ודגב לוורש תא

 לע רמש ,קודקדה תמכחב יקב ,שרדמה תיבב האירק לעבה אוה 'יה וימי לכ

 םושל ארק אלו ,הרות רפסל םיאורקה תומש לע ףא קדקד דוע .העונתו הדוקנ לכ

 .שדוקה םשב קר ויונכ םשב םדא
 ,"םהרבא ןגמ,, דומילב ארתאד ארמ ברה לש ורועישב ףתתשה הלפתה ירחא

 הלפת תיבב דימת אוה ראשנ ,התיבה םיללפתמה ורזח רשאכ הלפתה רדס םותב
 חבש לש חסונ "הרישא הרישא,, ומצעל רמזמו ,הנאו הנא ךלה ויתונויערב עוקש

 .*ומצעל ול רביח רשא 'ידוהו
 ,ףרוחה ישדחב "אנוד,, רהנה ינפ דלגנ שקאפב ליגרכ .ךכ רבד רשפ ורפיס

 רתוי 'יה וכראש רהנה רבעל רבעמ ושע זאו ,הקזחו הבע רהנה ינפ השענש דע
 עוקבל 'יה םיגיידה לש םכרד .בכר ילכו תולגע ,םדא ינב ורבע וב ,רטמ וליקמ

 .(ב ט) הגיגח 'יע 4

 ךלת אל (זט טי ארקיו) פ"הע ל"ז ונמיה עמשש המ ק"יכב איבמ ל"צז ןואגה יבא 5

 לא ,ןגוהכ אלש רבד השוע ךער תיאר םא הנה .ךער םד לע דומעת אל ךמעב ליכר

 םד לע תדמע אלש ןמז לכ ,תדכ אלש לקלק רשא לע ותוא ןודת אלו ער וילע רבדת

 ללוא והומכ עבט ךל 'יה ול ,ודיל לושכמ אב הז תמחמו רתויב םח ועבט ילוא ,ךער

 .ךער םד לע דוע תדמע אלש ןויכמ ,ךמעב ליכר ךלת אל ,ונממ עורג רתוי דוע תייה

 .אלפומו חצ ןושלב תוחבשתו תוריש ,םיזורח תואמ עברא תב הריש רביח אוה 6

 האירבהו ,תמאה תמא התא, ;:ןושארה זורחהו ,סופד תויתואב הבותכ התיה הרישה

 .(יחיש רשיפ בד השמ ברהמ) "תמאונ תודעה
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 תובא יתב

 רובעל ךרד םעפ 'יה ריאמ קציא 'רל .םיגדה םשמ דוצל ידכ ,חרקה ךותב לודג רוח
 ,הליסמה לש רשיה וקמ הטנ ודומילב עוקש אוהשכו ,אנוד רהנ רבעל ףרוחב

 "| דומע,, : רידא לוק ועמשב ,ריאמ קציא 'ר עתרנ עתפל ,ומותל חרקה לע ול ךלהו

 ןיבל וניב עתפכו ,םיגיידה לש רוחה תפש לע דמוע אוה הנהו ויניע תא אשנ

 אלו תחש רובמ וייח תא ליצה רשא שיאה תא אצמל הנאו הנא שפיח .ל"ר תומה

 ןתנ אל רשא םלוע ארובל חבש תדחוימ 'ידוה תתל ושפנ לע לביק זאמ .אצמ
 .ולגר טומל

 רקבל םעפל םעפמ עסנ ,ותויח רוקמ קספנו ותגוז השלחנ רשאכ ותונקז תעל

 וקינעהל ודעב ולדתשהו והוברק ואוב םוקמ לכב .? תורייע הזיאב הרות ירחוש

 דבכנה דיגנה יל רפיס .שדוקב ותדובעו ותקדצו ותלודג םתוארב ,דובכ ךרדב

 חראתהל ליגר 'יה ריאמ קציא 'רש ךיא ,א"תמ ל"ז רטכש בקעי ר"רה ח"'וצ ףדור

 יקידצמ דחא וליאכ ותשודקבו וב ריכה אוהו ,ןירגנואב רשא דאנא ק"קב ולצא
 דגנ תושק תוריזג ןירגנואב וליחתה רבכ האושהו םעזה ימי םרט םינש המכ .ורוד
 םואתפ ספתנ רטכש בקעי 'ר .הנידמה יחרזא ויה אלש ולא דגנ טרפב ,םידוהיה

 לכב בוט םש ול 'יהש תויה .תוחילסהו םימחרה ימיב הז עריאו ,רהוסה תיבל

 בתכמ לביק בקעי 'ר .תוכוסה גח דובכל ררחתשנו ודעב םלוכ ולדתשה הביבסה

 רעצ יל שי ,בקעי 'ר ידידי, :בתכה ןכות הזו ,שקאפמ ריאמ קציא 'רמ רצק

 רוגס אוהש ךוא ,ימולחב כ"הוי לילב ודובכ תא יתיארש תויה ,בר שפנ תמגעו
 ףכית עידוהל אנ .ורובע שודקה םויב תועמד הברה יתכפש .תיכוכז לש ןוראב

 ."רבד רשפ דימו

 התלע ,ץיוושואל תומה תונורקב אשידק אבסה תא וליבוה הנש םיעשת ןבכ

 .דייה ,שקאפ ינב השודק הדע להק םע דחיב םימורמ יזנגב ותמשנ

 .םי

 טוק
 .קונטופ דילי 'יה ל"צז טוק םהרבא ר"'ב 'ילא השמ ר"רה דבכנה ינברה

 עבק ,ןהאק ןרהא 'ר תב אטאלז תרמ דסחה תבר 'צהו הבושחה ז"ע ותנותח ירחא

 םהילע רבע םירענה ולדגי יכ יהיו .טסעפ 'ב הריבה ריעב ותריד 'ילא השמ 'ר

 ןכשמ וקיתעהו ,תונבהו םינבה ךוניחל השק םיכרכ תבישיש ינפמ 'ה תאנק חור

 לדגל וכז שקאפב .ל"'ז סייו המלש 'ר וסיג םש רגש םוקמ ,שקאפ ק"קל םדובכ

 רטועמ ,ריבכמל עדונ "ה םתיב .םבבל םע רשאכ הארילו הרותל ח"וי תא

 .ז"צרת זומת בי םויב ח''לחש 'יילא השמ 'ר .דסחו הקדצב

 ,חנרא ,לדניש ,יבצ לאוי םריימ 'ר ,רזעילא 'ר ,ח''וי םע אטאלז תרמ ותגוז

 .ד"יה ,האושב ופסנ םהילא םיולנ לכ םע

 תולג, ועסנש םינומדקה םיקידצה ד"ע ,ולש יעסמ הלאב תדחוימ הנווכ ול "יה 7

 .(ד"יה ל"ז רשא לארשי ר"ב דוד ר"רה ויבא םשמ ל"נה רשיפ ברה) "ןטכערבא
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 שקאפ תרכזמ

 .שדחמ הליהקה ןינבב קסע ,שקאפל המחלמה ירחא בש טוק ןבואר ר"רה םנב

 ח"וי תא ךניח םש "תויממוק,, ידרח בשומב בשייתנ ק"הראל הלע ז"ישת תנשב
 לידבהל .ג"לשת ןושחרמ ז"כ םויב ,תע אלל ומלועל ךלהו ,שדוקה תרהט לע

 אדוהי ר"רה ויחאו ,תויממוקב י"בא טוק ןמלז המלש 'ר ח"הרה :םהינב ת"לחב

 .קרב ינבב 'חיש טוק

 ןיילק

 לש הפוקתב שקאפ ק"קה לש טחושו ןזח 'יה ל"'צז ןיילק ףסוי ןושרג ר"רה

 רידאה ןואגה ארתאד ארמה ובר תא שמישו ,טאשט"אזעמ דילי 'יה .הנש םיעברא

 ,םיענ לוק םע רובצ חילש 'יה ףסוי ןושרג 'ר .הנש הנומש "קרוש עטנ,, לעב

 ,ותוריסמ דעב והוצירעה הליהקה ינב ,תוירבהו ל''ז וניתובר יניעב ביבח "יהו

 .ויחלשמל ןמאנ רובצ חילש "יהו

 תעכ ,ילעהדרעסב 'יה ורוגמ םוקמ ,ייחיש לבייפ אגרש 'ר ינברה רוכבה ונב

 .ו"ת םלשורי ק"היעב
 %>0 א %

 השמ 'ר .שקאפמ קוטשנייוו השמ 'ר לש ונתח 'יה ,ןיילק יבצ ףסוי ר"'רה

 רבע ותגוז הרטפנש ירחא ,םינועש ןוקית תדובעב ומצע תא סנריפ קוטשנייו

 אתיירואב סרג ,בגשנ קידצו דיסח שיא 'יה ןיילק שרה השמ 'ר .תירבה תוצראל

 ותסנרפ תורמל ,שפנו בלב ונוק תא דבעו ךרב לפשו ןתוונע 'יה .ארידת

 .שקאפב אשידק הרבחה לש שמש 'יה אוה .תמצמוצמה

 .אכ

 רמארק

 םילוגדה וינבו אוה ,רמארק לקאש 'ר הנוכמה 3 לארשי ףסוי ר"ב םולש 'ר

 התיה ,אנעה הקבר האל תרמ הבושחה ותגוז .הליהקה לש ךוותה ידומעמ ויה

 ,באטמ רסארטש ןהכה ביל בקעי 'ר םסרופמה קידצה לש ותב ,סחיה ילודגמ
 .ל"ז רפוס בתכה ןרמ לש ונתח

 םע םימרכו תודש תוברל םג ,הקסה ימחפו םיצע רחסמ 'יה רמארק תיבל

 חורבו ,הדעה ןרק תמרה ןעמל רוסמ דימת התיה הדובכה החפשמה .ןיי תורצוא

 יכרצו םיצע םהל איצמהב ,רוקהו ףרוחה ימיב םידורמ םיינע בל וחמש הבידנ

 תיב לש הקדצ יאבג וימי לכ 'יה לארשי ףסוי 'ר רוכבה .םשפנ תויחהל הקסה

 םיקהל הברה חרטו ,אשידק הרבח תלהנהב ליעפ 'יה רמארק אביקע 'ר .תסנכה

 חיילחש .ונלש תורבקה תיב ןיבל םיוגה לש תורבקה ןיב דירפהל ,םינבא לש רדג

 .ןויס ט"י 'ג רמארק לכאר ןב לארשי ףסוי 'ר 1

= 



 תובא יתב

 ריעב רקי ןבא 'יה ןימינב לאומש 'ר .ןסינב רשע העברא םויל רוא וימי ימדב

 ר"רה 'יה ישימחה ןב .שקאפב הליהקה ידבכנמ ןכ םג 'יה עטנ ןתנ 'ר .טסעפ

 ביל ףסוי 'ר וניבר לצאו ב''פ תבישיב דמול ,ןיירוא רב 'יה רשא ,רמארק קחצי
 הדמשה תונחממ לצנהל הכז ,שקאפמ סייוו המלש 'ר דבכנה ןתח ,שקאפב רפוס

 ,שדחמ הליהקה ייח תא דסיל שקאפל ורזחו ,ייחתש אזיור תרמ הדובכה ותגוז םע
 ח"וי תא דבאש ירחא ,הנה עיגה ץוצרו רובש ,ק"הראל תולעל וכז םינש ירחא

 תיבל שוכרה לכ םגו ,הדיקשב הרות דמלש םהרבא 'בה אלפנ רוחב םהיניב

 ,הדועתלו הרותל םינורחאה ויתונש שידקהו ויצלח רזא ז"כב ,ןוימטל ךלה רמארק
 .דעל ורכז יהי ,ל"שת ןושח ו"כ םויב רטפנו ,קרב ינבבש לארשי תדוגא ןוכשב

 ןתנוי ר"רה ןב ,ל"ז רסרטש ןהכה ןימינב לאומש ר"רה 'יה 'ולש 'ר ןתח

 םש ,ל"ז ס"כה ןרמ ןתח רסרטש ןהכה ביל בקעי ר"רה לש ונב 'יהש ,טסעפמ

 ח"לחב לידבהל ,ד"ייה ,ףסוי בקעי ונב ,האל אינעה ותב ,'ולש ר"ב לחר 'מ ותשא

 .הינתנב י"בא 'חיש רסרטש ןתנוי 'רה ונב

 .בכ

 לפרעלק

 וניבר אוה ,קידצה תלודגו תוקדצמ והצק ספא ינש ךרכ ףוסב ונרכזה רבכ

 הרומו ןייד רותב ונתליהקב שדוקב שמשמ 'יהש ,ל"צז לפרעק קחצי יבר ןואגה

 .םינש לבוימ רתוי קדצ

 םשב ןטק רפס םא יכ ,תרמשמל הכרב וירחא ריאשה אל וישודיח ןומהמ |

 לפרעק לאיחי 'ר מ"ומה הלענה ינברה ונב ןב י"ע רואל אצי רשא "קחצי שפנו,

 .'חיש
 קתמב .דובכ רמוא ולוכ ,תיליצאה ותרוצ ,וינפ רתסלק ויז וניניע ינפל דוע

 עושל םינפ אשנ אלו תח אל :ורשי םדאל דיגהל םיבר תב רעשב חיכוה ונושל

 ,םירפסמ ,רעשל ןיא ותמימתו ותקדצ .דוי לש וצוק לע הכלהב רתיוו אלו ,דיגנו

 םירופ ,הנשב םימעפ םינברהל תונתמ ב"עבה וחלש תושודק תוליהקהב גוהנכש

 םירופב ול חלשו ורחסמב הליהקה ישנאמ דחא חילצה םעפ .םירופכה םוי ברעו

 ,תישעו רומשת ךיתפש אצומ פ"הע ל"הזב קחצי שפנ ורפסב בתכ החכות ןינעב 1

 החכות הבוטש םגה ,עשפ לדחי אל םירבד בורב ,השמ רבדיו 'סב יתיארש מ"פע ל"י

 גהנתי גיהנמהל רקיעה כ"יפעא ,םלועב הכרב םלועל החכות ל"זח ורמאו םלועל

 וטיבי םלועה לכש דע דואמ תוצמב קדקדיו הרותב הבריו תומורת תולעמב ומצע

 גיהנמה שרדש תושרדו תרימא בורמ רתוי בוט הזו םיבוטה וישעממ ודמליו וירחא

 לשנא ויהו הנשב םימעפ ינשמ רתוי גיהנמה שרד אל םינושארה תורודב יזח .םיברב

 וליעוה אלו הנשב תושרד המכו המכ וניתורודב וישכעו םשה יאריו םירשכ הלהקה

 אל הזב םירבדב םיברמש המב עשפ לדחי אל םירבד בורב והזו .םהירבדב םולכ

 .םהישעמכ תושעל ודמלי הזמ םהיניעב םיבוט םישעמ וארי םא רתוי בוט .עושפל ולדחי

 םיבוט םישעמ תושעל רתוי בוט תישעו ,הרימאב טעמל ,רומשת ךיתפש אצומ והזו

 .(ל"כע) םיבוטה םהישעמכ תושעל םעה ודמלי הזמ הרותב תוברהלו
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 שקאפ תרכזמ

 חלשש וחלשמב העט אל םאה ,ולאושל וניבר ךלה ותרחמל ,םיפא תחא הנמ

 ? ליגרכמ רתוי אתשה

 : ל"צז וניבר לש וימולע ימימ דוע רצק בתכמ הזב םיקיתעמ

 .אי'עת שקאפ ז"מרת זומת חי"ירד 'ב י"העב

 ,םינובנו םימכח תגלפהב גלפומה ינברה יבוהאל ,החמשו הרוא הכונח ימיב

 .י"נ ?רפופ יבצ ףסוי ר"רהומ ת"שכ ןויערה ךז תויפיפ לעב ץורח

 ןפוא םושב רמול א"א תאז ,י"נ יבוהא בתכמ לע בישהל דוע רחאתא אל

 יבוהאמ שורדא תאז תאו .ןשרפ אוהש םגה 'מגה דגנ הנשמה שרפי ארונטרבהש

 יימשמ ןנבר הורמאד התבכד איגוס (ב אכ) תבש 'מגב יתקדקדש המ לע יי'נ

 מ"נ רמא אל המל ,אתוקניד אסריגל מ"נ 'וכו הלביק אלו ייבאד 'ימק י"רד

 םדוק התבכ םא ךכיפל מ"ע הקלדהד ב"ס ז"ערת 'יס רבחמה ש"מפל אנידל

 רמגנ רבכ מ"ע הקלדה םאד ,הזב יולת הזד וירבדמ הארנ ,ל"זא הנמז רועיש

 תועמשמל םיכסמ ח"וקמבו ז"טב ןייעו ,ל"זא התבכ ןכל הקלדה י"ע הוצמה

 ק"ושח הקילדה הוצמ השוע הקלדה יא 'מגבו ,ןייעמל םה םעט ירבדו רבחמה
 מ''נ שי זיפל ,ק"ושח ייע קילדהל יאשר מ"ע החנה יא לבא ,םולכ אלו השע אל

 ,ק"ושה יי'ע קילדהל יאשרו מ"ע החנה כ"א ,הל קוקז התבכ רבס 'יה התע דעד

 ,ק"ושח י"ע קילדהל רוסא מ"ע הקלדה כ"עו ל"זא התבכ לביקש התע לבא

 ייה ע"עש ארקיעמ אתתעמש אתרימג יאכז יא רמאד המב ייבא תנווכ אמלידו
 ןמאנה ודידי יננהו .ע"צו ןידב העוט

 לעפרעק קחצי

 :5ןלהלדכ הרות ירבד הברה ומשמ אבוה 'תויפלת לת,, ןוחריב

 64 'ע הנרת ג הנש הלק השודקל הרומח השודקמ תונשל רוסיא ןינעב

 76 'ע הנרת ג הליגמה תאירק ןמז רקיע ןינעב

 8 'ע ונרת ד (הל ןמיס מ"וח) ןטק תודע ןידב

 16 'ע ונרת ד (חמ הדנ) קרפה רחא תורעש וניאר םא

 60 'ע ונרת ד המוח תופקומה תורייע

 65 'ע ונרת ד הלימה םדוק םס תותשל רגל רתומ םא

 4 'ע זנרת ה לופכ יאנתד איגוסב

 24 'ע זנרת ה חספב םצע תריבשד איגוסב

 28 'ע זגרת ה רקיעכ םעטד איגוסב

 113 'ע חנרת ו ץמח תליכא לע הקול ןינעב
 47 ,18 ,ד 'ע דסרת בי שואיו ירכנוואד איגוס

 ח"ושת) .ל"צז םייח הנחמ לעב ק"הגה לש ונב ןאשמאש ק"קד ברה צ"הגה אוה 2

 .(בתכמה תקתעה ונל איצמהש 'חיש רפוס םרמע רמ הלענה ודכנל

 לודגמו זועמ ג"הואמה ברה פ"נדיו יבוהא ,(ל ןמיס ד"וי) רפוס תעד ת"ושב רכזנ דוע 33

 ש"וע ,א"עי שקאפ ק"קד ןייוצמ ןייד י"ג לעפרק קחצי ה"ומ ת"שכ ןיסומינב רתכומ

 .(אצק ןמיס) ףייטש י"רהמ ת"ושו דאהינאבמ ןואגהל הדשה חמצ ת"ושב ,(ח ןמיס) מ"ח



 תובא יתב

 דוע גהנתהש , ,ילהאדרעס ק"קב לפרעק ילתפנ ר"רה :וניבר לש ויצלח יאצוי

 יבהו ל''ז אדוהי ר"רה .5*ןמפיל בוט םוי ר"רה ."+ הרהטו השודקב ותורחב ימיב
 .ה"ע הנח ,לכאר תרמ ויתונב .ל"ז ףסוי

 ,ומש יבשוחו 'ה יארי 'יה םלוכ ,תונבו םינב ויה הז קידצו ןואגל הנהו

 רשי שיא ינברה ה"ה ,דחא קר ראשנ אל ארונה ןברוחה רחאו .םימכח ידימלתו
 צ"הואגה תבישיב דמל .ל"ז ןמפיל בוט םוי ,ה"ומ ינרותה ינברה 'ה רבדל דרחו ארי

 ומכו ,ביבח דימלת ולצא 'יהו ,ףראדסרעטאמב א"טילש דלעפנרהע לאומש 'ר

 ריכזמו וראפמו וחבשמש ,ותריטפ ינפל םישדח המכ וילא בתכש ובתכממ הארנש

 וגוויזב .ושרדמ תיב לש אסריגד אדומע ןיב 'יה רשאכ ותודלי לט רחשמ ול

 םינמיהמ םישנא .םש בשייתהו ,ארטיינמ לודג רישע תב ,השא אשנ ןושארה
 רסחי אל םיפעוסמו םילודג םירחסמב ברועמ ותויהב וללה םימיב ףאש םידיעמ

 ידימלתו םימכח ידימלתב ךומתל ,םילעפ השעו ,תועיבקב הרותה דומיל לש גזמה

 םתוא קיזחה אוהש םירמואש הלאה םידימלתה םימייק .םיעצמא ירסח תובישי

 ןברוח לש ירבשמו ילג לכו ,לגלגתנ םשמו .םינש המכ םתוכרטצה לכ לע הבישיב

 שמח ,וינבו ותיב דבאו ,וילע ורבע (ה"שת--ש"ת) הער וניאר תונשב לארשי תיב

 וריכה דימ ,שאידנאיד ריעב בשייתהו תינש ותיב הנב ןברוחה ירחא .ד"יה תושפנ

 ,אינתנ ריעב בשייתהו א"בבות ק"הראל הלע םשמו ,להקה יבושחל השענו וב

 רפוס םתח גוח להק ידבוכממו ,וללכב תאזה ריעה יבושחל השענ םינשה ךשמבו

 גהונ .תנייוצמה ותוגהנתהו ,ותונכ ,ותורשי תמחמ ותוא וצירעהו והודבכ .טרפב

 תיבב גוהנ 'יהש ךרדהמ םיטונ םהש םהב האר רשאכ וידידי בל תא ררועל "יה
 לבא (םיחיכומה ךרדכ) םיענ יא הז 'יה םימעפ המכש י"פעאו ,ןראגנואב םהיבא

 הבהאב וירבד ולבק ,בלה ןמ םיאצוי םירבדהש ועדיש ןעיו ,ולש תא השע אוה

 הלעמלו ל"צז ויבאמ השוריב ול 'יה וז ותוגהנתה .הז דעב ותוא וצירעה דועו

 השע .ע"יז םינחמה תלוחמ לעב ,'ה תומחלמ םחול צ"הואגה דכנ ותויה ,שדוקב

 תובישי םיבושח דואמ םימוכסב ךמתו ,םימכח ידימלת תקזחה ןעמל םילעפ הברה

 לכמ ד"וי לש וצוקכ םינשמ אלש םהב הארש ולאכ תודסומ -- הרותה תודסומו

 ,לודג ןנבר ריקומו .תורומחכ תולק תוצמב קדקדמ 'יה .תובאה יכרדמ לבוקמה

 תא וחצני וללה םירוטו ,םינב אלב ךלה יכ ,ןנבר ןינבל הכז אל ךא ,ןנבר םיחרו

 ורכז אהי .ע"יז ויתובא יכרדב תכלל לדתשה וחכ יצמא לכבש ןב ייהש ורמאיו ,ומש

 .* דע ימלועל ךורב

 .י"תכב ל"צז "רפוסה רפסמ,, לעב רפוס יבצ קחצי יבר צ"הגה ב"ש והראות ןכ 4

 .ב"לשת תבט ט"כ םויב 'ינתנב ח"לחש 5

 לש וסיג ,א"טילש ץיבובאקאי ןויצ ןב יבר םילעפ בר ג"הרה לש וטע ירפמ הז עטק 6

 .ל"ז חונמה
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 טשקאפ תרכזמ

 .גכ

 םיובנזור

 ,1 ב"ר ביל קחצי לש ונב ,יכדרמ 'ר 'יה שקאפב םיובנזאר תחפשמ שאר

 השמ יבר קידצה ןואגה השארב ,םיובנזאר-שטיל תמסרופמה תינבר החפשמהמ רצנ

 לעב ןואגה ונבו ,םירפס הברה דועו ,םלשוריד אתמ לעב ,גרובסערפמ ב"ר ביל

 .םירבד בישמ ת"וש

 'ר ; שדוקה תרמשמ ורמש םייול ינב ,שקאפב יכדרמ 'רל ויה םינב השמח

 .(רמארק 'ולש 'ר לש ונתח) םחנמ 'רו לאכימ 'ר ,םהרבא 'ר ,ריאמ 'ר ,ביל קחצי

 .ל''ז סייוו ףלאוו לאומש 'ר 'יה ונתח

 ,הליהקה תלהנהב הנושאר םיבשויהמ תופוקתה לכב התיה וז הדובכ החפשמ

 ק"חה שארו להקה שאר 'יה ביל קחצי 'ר .השודקבש רבד לכב בושח קלח ולטנו

 םוקמ) רויכה תא שידקהש (161 דומע ב ךרכ) ליעל והונרכזה .רפסמ םינש
 .? שדחמ והונבש העשב ,לודגה תסנכה תיבב (םידי תליטנל

 ,ינב תא ומע ףתישו ,שדוק ירפסל סופד-תיב שקאפב חתפ יכדרמ 'ר
 .ב''ר לגס ריאמ 'רו ביל קחצי 'ר

 םיחא ינשה יכ ,בר ןמז הכרא אל םיובנזאר תחפשמ לש דחואמה סופד-תיב

 ריאמ 'רו ומצע ינפב ביל קחצי 'ר ,םינשל סופדה הקלחנ ךכ ,וידחי תבשל ולכי אל

 .* רתוי םירפס סיפדהו לידגה ריאמ 'ר ןטקה ויחא םלוא ,ומצע ינפב

 ,בי'ר ריאמ 'ר לש ונב ,ב"ר יולה ןרהא 'ר ינברה ,בוטל שיא ותוא רוכז םרב

 'ר ג"הרה לש ויחא ,טסעפ 'במ סיורק ןהכה גילעז 'ר תב התיה הרובד תרמ ותשא)
 ,ל"צז רפוס ביל ףסוי 'ר וניבר דימלת 'יהש ,(ךאבנקאלמ ברה סיורק ןהכה אדוי

 לש ותטמ ירחא ורמאנש םידפסהה םיאבומ וב "יברד אתבכשא,, סרטנוק סיפדהו
 .(הז ונירפסב ןמקל אבוי רשא) ל"נה ל"יר וניבר

 ב-א רדסב םושרנו ,שקאפב םיובנזאר סופד-תיבל םלוע רכז הזב םיקהל ונרמא

 האמל בורק אפ--המרת הפוקתב ,שקאפב וספדנש ונל םיעודיה םירפסה לכ תא

 .םירוביח םישולשו

 .ולסכ 'ט 'ג אנראשט ןב יכדרמ 'ר .לולא 'י 'נ הקבר ןב ב"ר ביל קחצי 'ר 1

 .א"צרת רייא ' םויב הנש ד"ע ןב רטפנ

 ברה ,שקאפב סופדה ילעב לש םתוהזב וטבלתנ שדוק ירפס יסופד ימשור םיחמומה 3

 ונב דיל קחצי 'ר דימ סופדה רבעש ,רעשמ (חכ ךרכ רפס תירק) ןהכה בקעי סחנפ

 .יכדרמ 'ר דיל רבע ביל קחצי 'רמש רעשמ ןמרביל ברהו ,ריאמ 'ר
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 שקאפ סופד

 שקאפב וספדנש םירפסה תמישר

 רפוס ח"רגה לע דפסה ,ןירטש ןושרג ר"גה ,דבכ לבא
 בי'פ תובצמ קתעה ,סייוו קחצי ר"גה ,רצויה תיב ינבא
 תייוש ,רללימ ןתנ ר''גה ,ןשוח ינבא

 רללימ ןועמש ר"'גה תורעה םע הנוי וניברל ,הבושתה תרגא
 ד קלח בא ס"ע ,רללימ לאירבג ר"גה ,תודגא רצוא
 א"'לב ,סוגנוא באז ןימינב 'ר ,םימיה תירחא
 תוצמה הלא

 ח"ב תי"'הע ,לעבאצ המלש ר"גה ,םעונ ירמא

 דועו ייחב ונברל החכות ,ץינייר לאומש ר''גה ,םייחל חרא

 רפוס ל"ירגה לע םידפסה ,םיובנעזאר ןרהא 'ר ,יברד !יתבכשא
 ת"הע ,רציליב קיזייא קחצי ר"'גה ,קחצי ראב

 ח'"ג ת"ושו ת"הע ,ןיורב לארשי םייח ר"גה ,לארשי תיב
 תי'וש ,ץראווש ילתפנ ר''גה ,ילתפנ תיב

 ט''ע ,סיורק אדוהי ר"גה ,ריזנהו ךלמה ןב
 ,ץיפש ןנחוי ר"'גה ,יאכז ןב

 הדגאו הכלה ,רעגניול יבצ רזעילא ר"גה ,יול ינב

 ישפנ יכרב לע 'יפ ,ןירטש ןושרג ר"'גה ,שפנה תכרב
 ןילוח ס"מע ,קאללאפ השמ ר"גה ,השמ תפרב

 ת"וש ,שטייד דוד ןרהא ר'גה ,דוד ןרוג

 ח"ה א"קרפו ת''הע ,סיורק אדוהי ר"גה ,ותעב רבד

 סיורק אדוהי ר"גה ,תמא ירבד

 סיורק אדוהי ר"גה ,םולש ירבד

 םירבד ,רפוס ןאמסוז ר''גה ,רזעילא קשמד

 רעללימ המלש ר"'גה ,ןיאושנל שורד

 רעללימ המלש ר"'גה ,רפסה
 ט"ע ,בעילטוג לאומש ר"גה ,עוסנב יחיו
 ינרות ןוחרי ,ץראווש ףסוי ר"גה ,ףסוי טקליו

 ח'ב ,אנטוק םולש ר"'גה ,השעי הרותכו
 םיזמר ,ןיילק אדוהי םהרבא ר"גה ,הלקשמ בהז

 ןהכ ןרהא ר"גה ,ןרהא ןורכז
 תישארב ,רפוס לשיפ םירפא ר"גה ,םירפא ןורכז

 יאלוזא דוד ףסוי םייח ר"'גה ,ןימי עורז

 ד"וי ,טעניב יכדרמ ר"גה ,הטענב םי'רהמ ישודח

 א"לב ,רללימ המלש ר"גה ,םישנ תבוח

 רפוס המלש ר"גה ,שלושמה טוח

 ת"הע ,שא םחנמ ר"גה ,שא תמוח

 ומרת

 סרת

 בערת

 אערת

 אסרת

 ערת

 בערת

 טס--זסרת

 הערת

 טערת

 חנרת

 דס--סרת

 טנרת

 הס--טנרת

 חסרת

 ומרת

 אערת

 אערת

 המרת

 דע--חסרת

 חערת

 זערת

 המרת

 גערת

 בערת

 הערת

 תס--סרת

 טנ---זנרת

 גסרת

 הערת

 הנרת

 חנרת

 וסרת

 ערת

 זמרת

 וסרת



 שקאפ תרכזמ

 ך"נת לע ,דלעפעזאר רזעילא ףסוי ר"'גה ,רי'אי תוח

 ת''הע ,קילג קחצי ר"גה ,קחצי תיב ךוניח

 ח"ד ת"הע ,רפוס ףלאוו ר''גה ,ןימינב תלמש תופילח

 םילהת ,רשיפ ץכ 'יבוט ר"'גה ,'יבוט הקלח

 א"לב ,ץינייר לאומש ר"גה ,תוצמה קח

 ת'"'וש ,דלפנירע לאומש ר''גה ,רפוס ןתח

 תוצמ ג'יירת ,ןאטיאג יבצ ר"'גה ,השמ ידי

 םילהת ,רפוס ןאמסוז ר"גה ,רזעילא טוקלי

 א"ח ,רפוס ןאמסוז ר"גה ,רזעילא טוקלי

 ח"ג ב"א רדס לע ,ןירטש ןושרג ר"'גה ,ינושרגה טוקלי

 ח"ב ך"נת לע ,ןירטש ןושרג ר"גה ,ינושרגה טוקלי

 ח'"'ב ח"וא לע ,ןירטש ןושרג ר"גה ,ינושרגה טוקלי

 א"לב א"קרפ לע ,ןירטש ןושרג ר"גה ,ינושרגה טוקלי

 ח'"'ב ד"וי לע ,ןירטש ןושרג ר"גה ,ינושרגה טוקלי

 ח"ה ת"הע ,רפוס ביל ףסוי ר"גה ,רפוס טוקלי

 א"ח ,ןנאק דוד ןב לאומש 'ר ,ןוחטבה שרשו הנומאה דוסי

 תומש ,רגניזלש דוד לארשי ר"גה ,ץקל חפי

 תותכסמ םויס ,יולה ןועמש השמ ר"גה ,בל חמשי

 תויגוס ,ךארב לואש ר''גה ,יעב אביל

 י"ח ,ח"'ח ,ז"ח ,טיולפ לבייפ ר"גה ,םייח ןב רבח יטוקל

 ח"ב תוצמ ג"ירת ,רפוס ביל ףסוי ר"גה ,רפוס יטוקל

 סיורק אדוהי ר''גה ,יבצ יטוקל

 א"לב ,רללימ ןועמש ר"גה ,יבצ יטוקל

 ס"שה לע ,ןיילק המלש ר"גה ,המלש יטוקל

 א"לב ,שא ם"רהמ תוגהנה ,שא ירואמ

 ח''ג ,סייוו םייח ר"גה ,םייחה רצוא -- םירפופ יניע ריאמ

 א"לב ,סיורק אדוהי ר"גה ,תובא ןגמ

 א'ח ,רפוס אדוהי ר"גה ,רפפמ שרדמ

 א"קרפ ,קיש השמ ר"גה ,קיש ם"רהמ

 סיורק אדוהי ר"גה ,ךרד הרומ

 יולה בקעי ר"גה ,רורד רומ

 החילמ תוכלה לע ,לקשה תיצחמ

 חספ 'לה ,ץישעבייא ןתנוי ר"גה ,ןתנוהי הטמ

 תושרד ,רפוס ןמסוז ר"גה ,תרטק האלמ

 תישארב ,דלפכייר עשוהי ר"גה ,עשוהי תמחלמ

 א"לב ,סיורק אדוהי ר"גה ,השדח החנמ

 ןמסארג אדוהי ר"גה ,אדוהי תחנמ

 ג''ח ,בי'ח ןיבוריע ס"מע ,ךייר לארשי ר"גה ,לארשי תחנמ
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 שקאפ סופד

 ןירטש ןושרג ר"גה ,לארשי ינב יעסמ

 דפסה ,אנטוק םולש ר"גה ,םירורמת דפסמ

 א'לב ,רללימ לאירבג ר''גה ,קרצ ילגעמ
 םידפסה ,ןירטש ןושרג ר"'גה ,העמד רוקמ
 הדנ ס"מע ,אנטוק ןרהא ר"גה ,ןרהא תחשמ
 ץישעבייא ןתנוהי ר''גה ,שבדמ קותמ

 תייוש ,םיובנענאט בקעי ר''גה ,ןומסרפא ירהנ

 ת'יוש ,רעיירב ףלאוו ר''גה ,ןימינב תלחנ

 א''ח ,דלפנירג ריאמ ר''גה ,ריאמה רנ

 ג"'ח ,רפוס ןמסוז ר"גה ,הנקמה רפס

 טי'ע ,רללימ ןועמש ר"'גה ,םינהכה תדובע

 ח'ד ס"'ש יללכ ,רפוס ןמסוז ר"גה ,רפוס טע

 ח'ב םידפסה ,אנטוק םולש ר'גה ,תמאו םולש תרטע
 ץינייר לאומש ר"גה ,םשובה תגורע

 ןיילק המלש ר"גה ,דופס תֶע

 תוצמ ג'ירת ,ך"שה וניברמ ,קדצ לעופ

 א"לב ,סיורק אדוהי ר''גה ,ץעוי אלפ

 ח''ד ת'וש ,שטייד רזעילא ר"גה ,הרשה ירפ

 שאימחנ י"רגה ,תובא יקרפ

 ח"ב ,סיורק אדוהי ר"'גה ,הניארו הניאצ

 תונוגע תונקת ,שטייד רזעילא ר"גה ,הדשה חמצ

 ןירטש ןושרג ר"גה ,םיטוקל ץבוק

 (ארקיו) רגניזלש הפי דוד לארשי ר"גה ,ארוק רמוא לוק

 רשיפ םרמע ר''גה ,ארוק לוק

 לדניירב ןימינב ר"גה ,ןימיה ץק

 א'"'ח ת"וש ,רגנוא לאוי ר"'גה ,א/''ביר

 רעשיפ מ"רגה ,םירפס תמישר

 סעזאמ בוד באז ר"גה ,באז תגאש

 םיזמר ,רגניזעלש יכדרמ ר"גה ,תוא ךל לאש

 תישארב ,רעגרוב לאומש ר"'גה ,םיניע העבש

 רללימ ןועמש ר"גה ,ןותבש תבש
 ח"ב תוידע ס"מע ,ץיוואקסאב ףלאוו ר"גה ,תודע ןשוש

 ת"הע ,שטייד רזעילא ר"גה ,הדשה חיש

 ץראווש ילתפנ ר"גה ,םיחתפנ םירפס השלש

 א"ח ,ץראווש גילעז סחנפ ר"גה ,םילודגה םש

 ח'ב ט''ע ,סיורק אדוהי ר"גה ,שפנח תחמש

 ץינייר לאומש ר"גה ,תועמד ירעש

 ה"ר ס"מע ,לצרעה אבא ר"'גה ,םימכח יתפש

 ערת

 דנרת

 הנרת

 אנרת

 אסרת

 טנרת

 חנרת

 טמרת

 נרת

 דמרת

 טסרת

 טג--חמרת

 וס--דנרת

 אערת

 חנרת

 גסרת

 דנ--חמרת

 הע--וסרת

 זסרת

 טס--זסרת -- בס--אנרת

 זערת

 ונרת

 הסרת

 טמרת

 דנרת

 טסרת

 זסרת

 דסרת

 דסרת

 דס--גסרת

 דערת

 גסרת

 דערת

 וס--טנרת

 הערת

 וסרת



 שקאפ תרכזמ

 דס---סרת ו'ח ,ה"ח ,ד"'ח תויגוס ,שטייד רזעילא ר"גה ,הדשה תואוכת

 אס--חנרת | ח"ג ,םולש שיא יכדרמ ר"גה ,יכדרמ תלכת פ"ע דעומ רדס אתפסות

 דסרת תויגוסו תי'הע ,רגניזעלש בלכ ר"גה ,שנ רב תרות

 אע--זנרת ח''ד ח"וא לע ,רפוס 'ולש בקעי ר''גה ,םייח תרות

 טנרת םישודיח ,לגס לאקזחי ר"גה ,לאקזחי תרות

 חמרת רדא 'זל דפסה ,ןירטש ןושרג ר"גה ,השמל תראפת

 וסרת םילהת ,ןיורב םייח לארשי ר"גה ,לארשי תלפת

 טנרת ה"ח ,ד"ח ,קאללאפ השמ ר"גה ,השמ ןוקת

 .דכ

 רנייטש

 .ל"צז רנייטש ןהכה סחנפ יבר םסרופמה ,םלוע דוסי קידצה ןואגה תודלות

 ןירהעממ ונתנידמל אבש ,רנייטש ןהכה בקעי 'ר הנמנ 'יה הליהקה ידבכנ ןיב
 .שקאפ ק"קב בשייתנו

 המלש ר"רה תב ,אליב תרמ השא ול חקל ,הנוהכה יסוחימ 'יהש בקעי 'ר

 .לאינדו ףסוי המלש ,סחנפ ,םינב השלש בקעי ירל .ץ"כ עדלאג ןב ןמלז

 יקד בר ,זילעבא יבצ םהרבא 'ר צ"הגה לצא ותורענב דמל ןהכה סחנפ 'בה

 השמ יבר םסרופמה םחולה צ"הגה לש ונתח 'יהש ,(אנלאט זוחמ) דראגאב-ראש

 רפוס ןאמסוז 'ר וניבר תבישיל ךלה םשמ .ל"קוצז דאהינאב 'קד בר סלרעפ

 ןואג יאה בר לצא דומלל רטעפנעסל עסנ כ"חאו ,שאללאה 'קב בר ודועב ל"צז

 רפוס בתכה ןרמ תבישיל ב"פל םשמו ,ל"צז +םייח הנחמ לעב רפוס םייח יבר
 .ל"צז

 ףייש לייעו ףייש .וינפ לע םימש תאריו 'קה הרותב הלעתנו הלע סחנפ 'בה

 .ויאור לכ ןיעל אלפל 'יה ותשודקו ותמימת ותקדצ ,אתיירואב רידת סרגו קיפנו

 בושימ שילאק יכדרמ ר"רה לש ותב תא אשנ שדקמ שיאה קרפל עיגה רשאכ

 .שאלאס-דאבאסמ שילאק ריאמ 'ר ת"צה ברה 'יה היחא ,הטנאלאג י"'ע יקאעד

 2ץמוק ןיב םש 'יה רקי ןבא ,דאהינאב ק"קב ותריד עבק ותנותח ירחא

 לבקתנשכ .* השודקבש רבד לכל םיררועמהמ 'יה ."תדה ירמוש,, וארקנש םידרחה

 ומוקמ אלממה צ"הגה ונב י"ע רואל אצי רשא ,תישארב ס"ע "םולש יתירב, ורפסב 1

 קידצה ןואגה ר"ומאמ יתעמשש המ ,(בל ףד) סחנפ יבר בתוכ ,(הפרת ןעצטיאוו)

 םירש (ט טכ) בויאב קוספ 'יפ ,שטאקנומ ק"קדבא י"נ רפוס םייח ת"שקכ יתמאה

 השעמב םא יכ ,דבלב הפב ןיא החכותה רקיע יכ ,םהיפל ומישי ףכו םילמב ורצע

 הזו ,ושעי ןכו ודמלי ונממו השודקבש רבד לכל ןושארו םיברל תפומכ דימת תויהל

 ורצע םירש ,ותלשממ תחת ויה רשא םירשל תעד אוה דמל הככש ,בויא ראפתהש

 והזו ,ה רבד ישוע חכ ירובג ויהש ןעי ,ורבד םפכב םהיפב ופילחה ףכה לבא ,םילמב

 .כ"'ע 'ה דובכב רבדמה הפל ושע ףכה ,םהיפל ומישי ףכו

 שרה 'רו ןאמלגנע יכדרמ 'ר לש םבתכממ דאהינאב לש תדח ירמוש תליהק רואית 2

 'א םעל רשא 'ד םע ידירש ונחנא רבדנ המו רמאנ המ, !הליהקה ילהנמ ,ןאמרעה

 רהאקבו הלעמל המיבה רשא םישדח לעב הלהק ישנא םע תחא הלהקו םדקמ ונייה



 תובא יתב

 לש ד"באל ל"צז השמ רבדיו לעב ,קאללאפ השמ יבר םסרופמה קידצה ןואגה
 תרקי תניפו תויפלת לתל התשענו חורבו רמוחב הליהקה הקזחתנ ,םידרחה תדע
 רועיש דיגמל הנמתנו שדוקב שמשל ומצע לע לביק סחנפ 'ר .*א הביבסה לכל
 .+ דאהינאב 'קה הליהקהב

 השודק הליהקהב השירד 'יה ,רגנוא לאוי וניבר לש ותנקז תעלש ונרכזה רבכ
 לבא ,רעלדא רדנסכלא ברה םשל אבוה תאזל ,הארוה הרומו ןייד ףיסוהל שקאפ
 רענייטש סחנפ 'ר תא ואיבה ,הליהקהב םידרחה לש םחורל םיאתמ 'יה אלש תויה
 הב ,הנטק הבישי דסיו ,הביבסהו שקאפמ םירוחב םש ץביקו ,שקאפ ק"קל ל''צז
 ותשודקו ותקדצמ עיפשה ,הרוהט םימש תארילו הרותל וידימלת תא ךירדה
 ימשב זא ררועתנ רשא ,הלכשהה םרז לומ ושפנ תוריסמב דמע ,דמח ירוחבל

 .ןירגנוא תוליהק

 וידימלת ואב ומע ותאו ,שקאפד תונברהל רפוס ןמסוז 'ר וניבר לבקתנ רשאכ
 לשו ברה לש ,תובישי יתש שקאפב ומייקתנ זא ,שקאפל שאלאהמ ותבישי ינב

 השק המכ ,ססערגנאקה תריזג םהילע ולבק םגו ,וניתובא םורעש אל תושדחבו ורחב

 ונרמא םא ונישאר תורעש רמסת תולהבו תובר תורצ םהמ וניתדירפ ונילע 'יה

 וננוצר ,צ"ומו רשכ טחושו רשכ נ"כהב ונל שי ,םדימ ונליצה רשא 'ה ךורב ,םרפסנ

 ב"ח םייח הנחמ) "ע"וש פ"ע םישודקה וניתובאמ ונל הרוסמה ק"הות יפכ תושעל

 .(ג ןמיס ד"וי

 ובתכ ,תבש ללחמ 'יה דאהינאבב הוקמהב קיזחמהש תודוא ,ל"נה םייח הנחמב 3

 גלפומה ינברה ה"ה ו"מדא דימלת י"ע ונררועתנ התע ךא, ל"נה הליהקה ילהנמ

 ,"...הרמו הלודג הקעצב ונילא קעצו ,שקאפמ י"נ רענייטש ץ"כ סחנפ ו"המ ש"וח

 .ץראה תחשתו ה"ד חנ 'פ 'ולש יתירב 'יעו

 לנפלו..., :וימיב הליהקה תוחתפתהמ סחנפ יבר בתוכ "םולש יתירב, ורפסב 3א

 דאהינאבב תדה ירמוש תדעב דאמ ןטק נ"כהבב רבדה דיגהל יתיכז םינש הזיא

 דוסי קידצ רודה תפומ ידידי דובכ ד"באל חקיל וכז ןכ ירחאו ,םדמעמ תישארב

 הלהתו םשל המהו ליחל ליחמ ולגד תחת וכלהו ,קאללאפ ל"גס השמ ו"מכ םלוע

 "שטייד, אלו "שידיי, תודהי ןושלב וניתובא יכרדב שממ ךונחה יתבב הרות דומלתב

 םירענה תמכחמ תצק דומלל ה"רי ךלמה תריזגמ אוהש המ יכ ,םימואל ןושל ראש וא

 םידרחו םיארי ח"ת לצא קר םידמול ק"הותה לבא ,ירכנ הרומב םידליה םידמול הז

 ויבאו ל"נה ד"בארה לגד תחת הנידמה תוניפ לכמ הלודג הבישי םש שיו ,ה רבד לע

 םימייקמ רשא ל"קוצז ס"מתחה לש קהבומ דימלת לארשי רנ [לקעז קחצי יבר]

 | ."ל"שא עטיו שממ טעמכ

 יתיכזש םיברב הרות דומילמ יתאב התעו, דאהינאבב ותרשמ תא ריכזמ שגיו 'פב 4

 ריעה יכ ,ע"וש רוציקו רואמה תרונמו הנשמו ,ל"נה תא יתדגהו ארקמ דמללו דומלל

 ברה וננודא םע רבדיו ,י"נ ץטראווש רעב ה"ומ ת"שכ דחא בושח שיא חור 'ה

 ,םיברב הרות דומיל תודוא ,י"נו ו"צי קאללאפ השמ ו"מכ ד"בא ת"שקכ רודה תופמ

 שורד זא ,ול יתנענ רשאכו הזה ןינעב ימצע סינכהל ינוצר םא יפ תא לאש וננודאו

 ,ןינעה תודוא 'ה םע ררועתהו ותונתנעו ותמותו ותקדצ בורב האלפנ השרד שרד

 תוכזל ונידומל תוכז 'יהיש ונרמאו ,ח"לרת שגיו 'פל 'ב םויל רוא וגלחתה ןכו

 לכ תוכזלו ,תדה דעב הפ ושפנ רסמ יכ עודי רשא ,סלרעפ השמ 'ר שודקה ןואגה

 םתקדצו םתרות תוכז ונל הלעי ןכ ,םויה הפ ונחנא םתוכזב רשא םיקידצה םינואגה

 ."ןמא םימשבש וניבא לא םינב ברקלו םיברה הכזלו תוכזל
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 שקאפ תרכזמ

 רועישה עומשל םיכלוה םכניא המ ינפמ ,וידימלתל ןמסוז יבר רמא םעפ .סחנפ יר

 יתייה ילש הביש ןקז ינפמ יתשייבתה אל ול ,סחנפ יבר לש יי'שרפו שמוחב

 .ויתורמא םעונ תא עומשל ךלוה

 ותשודק ברב תולודג לעפ םשו ,קאלליא ק"'קד ד"בא ברל לבקתנ ן"רת תנשב

 ונממ לבקל וילא ורהנ (ןעיטאווארק) הביבסה לכמו ,ןועמ בישה םיבר ,ותודיסחו

 ,ג"ערת ולסכ שדוחל ט"י דע ,םינש ב"כ האריהו הרותה ןרק םירה ,הישותו הצע

 ריאמ ףסוי יבר צ"הגה ומוקמ אלימ רשא ונב ,הכרב וירחא ריאשהו ,ח"לחשש

 .5 ל"צז ייאמאלאקמ ללה יבר ק"הגה ןתח ,ל"'צז ןהכה השמ

 ראתל :(אע ןמיס גערת) ףסוי טקליו ןוחריב ראותמ ןהכה סחנפ יבר תריטפ

 לפנ לודג רשש םיעדוי לכה יכ ,רתומל ךא ץראה ברקמ הדבאנש הדיבאה תא

 ותונתונע ברו ותודיסח ותקדצ ,ויעושעש וחור ייח ימי לכ התיה ק"הותה ,לארשיב

 םחל רשא ןשיה רודהמ םידירשה דחא 'יה אוה ,רפסמ ומצע תוימורתה ויתודמו

 לק גהנמ 'יפא לטבל אלש דנ ומכ דמעו ,רוא ידרומ םיסרהמה דגנ 'ה תמחלמ

 לעב ןואגה ןרמ תאווצ ,הנמאנה ותחכותב ןועמ בישה םיברו ,'קה וניתובא תלבקמ

 ה"ומ צ"הגה ונתוחמ לש רסומ ירפס כ"כו ,ונושל לע ליגר דימת 'יה ל"'צז ס"ח

 .ונימיב התלע ךכש ונל יואו ,ע"יז ש"ל ללה

 עיגהל ידכ הלילה לכ עסנ ותלחמו ותשלוח תורמל רפוס ביל ףסוי 'ר וניבר

 יה םלוע שילשש ,וילע וריטפה ורוד ילודג .קידצהל דובכ קולחל 'יולהל ונמזב

 רטלא ר'"'רה ודכנ יפמ) אילפהל דע 'יה ותשודקו ותקדצ יכ ,ותוכזב םייקתהל לוכי

 .(ייחיש רללימ םייח

 ףוסב ספדנ ,דפסה וילע אשנ ,דאהינאבד ברה שטייד רזעילא יבר ןואגה
 .5 א"מ 'יס ד"ח הדשה ירפ ת"'ושב וריכזמ ,"הדשה יאדוד,, ורפס

 ק'דבא ג"ע רזעילא יכדרמ 'ר קידצה ןואגה ;ויה סחנפ יבר לש וינתח

 ,טאמראי 'בב ןמלאק לאוי ר"רה ת"צה ינברה ,(די תוא ליעל האר) וואנארוו

 .ל"צז (דאהינאב י"ע) שערדעס בושיב רעללימ לאננח ר"רה מ"ומה ינברה

 רקי ןבא ,ל"ז רנייטש ןהכה ףסוי המלש 'ר "ה בקעי 'ר לש ינשה ונב

 דפסהה ךותב ותטמ ינפל וריתכה ל"צז רפוס ןועמש וניבר .שקאפ ק"ק ידבכנמ

 תעל טרפב ,הברה ארקו הנשש אלטציא ותואל יואר 'יהש תויה "ונרומ,, ראותב

 .ולש הבצמה חסונ והזו ,ותונקז

 ונבש תויהל ךירצ ,ללה יבר לש ונתח 'יה סחנפ 'רש הרעהב בותכ (114 'ע) ב ךרכב 5

 .('יחיש רללומ םייח רטלא ר"רה ודכנ תרעה) ללה יבר לש ונתח 'יה סחנפ 'ר לש

 ,"הנוהכבש דיסח םסרופמה קידצה ןואגה, ויתובושתב והראתמ הדשה ירפ לעב ןואגה 6

 דוע רכזנ .א ןמיס ד"ח .אמ ןמיס .חמ ןמיס ב"ח .כק ,אע ןמיס א"ח הדשה ירפ ןייע

 .חצק 'יס ד"ויח יכדרמ ישובל .חדזפ 'יס ד"וי ,טכ ןמיס ח"ואח קרוש עטנ ת"ושב

 תובוהצה תודוקנה ריסהל שיאל רתומ יא רוריב ול שי ,ףסוי טקליוב הברה רכזנ

 ןמיס ח"סרת) םש דוע .(חיר ןמיסו ור 'יס ה"סרת םש) רבג שבלת אל םושמ וינפ לעמ

 .תיתוכמ ןב לומל ןיאד (כק

78 



 תובא יתב

 נ פ
 תודמו תולעמב תודומח שיא ראופמו גלפומה ינברה
 ליז רענייטש ןהכה ףסוי המלש ה"ומ ת"שכ

 הנש עבשו םיעבש ןב ומלועל ךלה

 הרובקל הכז םויב ובו ט"פרת ןסינ 'ט ק"שע םויב
 בוט ןמשמ בוט ומש המלש
 בוט רבח 'ה ארי לכל

 ותדע להקל הסחמו זועמ
 ותצעב לארשי רבגו ודי םירה

 ותבוטמ קינעהל בהז ילילג ויד"
 ותרובח לגסו הרות ידומעל םיו

 לארשיב ליח תושעל ובל ךומס
 לאיתוקי תרותב וריאי ויפכ ירפ

 םיקידצ לצב ןוכשי םימורמב אוח
 םיקותמה ויללעמ ירפו וידי לעופכ

 הבצנת

 לעב םינש הברה 'יהש ל"'ַז רנייטש ןהכה בקעי 'ר ;ףסוי המלש 'ר לש וינב
 להקה שאר 'יהש ,רנייטש יבצ לאוי ה"ומ ,םייח השמ 'ר ,ז תסנכה תיבב עקות
 ליעל האר) שטייד םהרבא 'ר דבכנה ;וינתח .ש"רילו הרותל וינב לדיגו ,םינש המכ
 ירה ח"לחב לדבהל .ל"ז סעידאהב בילטוג עשוהי 'ר ,טסנרע ריאמ 'ר (ה תוא
 .א"'טילש ץיווער קחצי

 : ל''ז רנייטש בקעי 'ר לש ותבצמ לע ותרח וללה תורוש

 1 פ

 ומשו הלהקה יריקימ דח

 דבכנה ןב ןהכה בקעי הייכ

 לז רענייטש ןהכה ףסוי המלש ה"ומ
 םימת וישעמבו וירוענמ 'יה 'ה ארי

 םימיה לכ בוט ףדרו דסחו הקדצ השקע
 םימעב םגו ויחא לארשיב בוט םש ול הנק
 םימימתה דחאכ גיהנה ותיב ינבו ויתונב
 םימכח ידימלתו םיאריל ויתונב תא אישה

 םינטק דע םילודגמ והדיפסה הדעה לכ

 םימי ימדב ףסאנ ךלוה רשי םדא לע יוח

 םימורמ יזנגל הלעמל התלע הרוהטה ותמשנ
 ק"פל ה"צרת תנש לולא 'ט םויב

 הבצנת

 .ל"'ז ןייטשניבור 'יננח ר"רה לש ונב ,ןייטשניבור 'ולש 'ר 'יה ונתח ד
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 שקאפ תהכזמ

 .הכ

 רצטיפש

 ןושרג םהרבא 'ר .רציפש תחפשמ תכייש ,שקאפ ק"קב תודובכה תוחפשמל

 ונכשמ תא ריבעה שקאפ תביבסב "גרו'גדנס-אנוד,, בושיב רג 'יהש החפשמה שאר

 אשנ 'יעשי 'ר .יילא 'רו ףלוו ןימינב לאומש 'ר ,ייעשי 'ר ,וינב השלש םע שקאפל

 תונבו םינב םהל ודליו ,ל"'ז סייוו יכדרמ 'ר תב לטיג תרמ ,ילהאדרס-אנודמ השא

 .(ןזסינ חכ) ד"ערת תנשב ח"לחש 'יעשי 'ר .שקאפב

 וניבר ארתאד ארמ תבישיב דמל ,א"טילש רציפש ןושרג םהרבא ר"ירה :ח"'וי

 םייח-ץפח ץובקל הלע םשמ ,ןעיוו מ"היעב ותריד עבק ,ל"'צז רפוס ביל ףסוי 'ר

 ,ה"שת ןויס א"י 'ג לעהאדרסב רג 'יהש אדוהי השמ 'ר .קרב ינבב רוגל רבעו

 ,לעהאדרסמ רנלוו ןנחוי 'ר לש ונתח 'יה ןרהא 'ר .ד"יה האושב ופסנ ח"ויו ותשא

 קרב ינבב ח"לחש .שקאפמ רמרק לארשי ףסוי 'ר ותוחאו וסיג ןתח ינש גוויזב

 לאיחי 'ר תשא) לידארפ ,המולב הנח ,לחר ,רתסא תרמ .(ח"כשת ןסינ חכ)

 לאומש 'ר ונב ח"לחב לדבהל .ד"יה ,םולשה ןהילע ,לסיז (אטנאלאגמ רגניול

 ,רוראשמ שעלפ המלש 'ר ןתח ןושאר גוויזב ,קרב ינבב י"בא א"טילש ןימינב

 .באארמ רשיפ באז 'ר לש ונתח ש''זב

 'ר 'יה ונתח .שקאפב תומותיו הנמלא חינהו ובאב 'נ רציפש ףלאוו לאומש 'ר

 תובצמ רודיסה ק"חה לש ןמואה ,רנזור השמ 'ר לש ונב ,רנזור (ןימרא) ןרהא

 םע תסנכה תיבב רמול גהנ רשא ,רנזור בקעי 'ר לש ונב ,תויתואה תוקיקחו

 ."ךרד ימימת ירשא,, רומזמ ,החנמ תלפת ינפל ברעב ברע ידימ םידליה

 תלכמ תונחמ וסנרפתה ,ה"ע םוקילא ר"ב לזיר תרמ ותגוזו רציפש 'ילא 'ר

 .(ט'צרת ינש רדא ז"כ 'נ) באאר ריעל רוגל רבעש ד"פרת תנש דע ,הלודג

 .ביבא-לתב י"'בא 'חיש ינושרג ןושרג םהרבא חנ ר"רה ונב

 הכ

 רביירש

 ,רפוס םולש בקעי יבר לודגה ןואגה לש ונב 'יה רביירש אקצרעה ילתפנ ר"'רה

 םסרופמה רודה ןואג לש ונב ,ח"וא לע "םייח תרות,, לודגה רפס רבחמ לעב ,טסעפ

 רפוס ןמסוז יבר וניבר לש ויחא ,םייח הנחמ ת"וש לעב ,ל"צז רפוס םייח יבר

 .ל"צז

 םש שמשמ ויבא 'יה זא ,שטאקנומ ריעב ח"לרת תנשב דלונ אקצרה 'ר

 הרות דומלל גרובסערפ תבישיל ןואגה ויבא וחלש הרשע שש ליגב .ןייד רותב

 .ותנותח תע דע טעמכ םינש המכ ב"פב דמל אוה .רפוס טבש לעב לש ויפמ

 ארבחד יאבג תויהל רחבנ ךכל אבוט ףירח 'יה ,םיגלפומה םירוחבה ןיב הנמנ

 .ב"פ תבישי לש תופירח

 ,לצרעה אדוהי יכדרמ ר"רה אוה ,שקאפמ ח"ת תב השא אשנ ג"סרת תנשב

 ל'צז ןמסוז יבר וניבר 'יה ןכדשה .ל"צז טעניב לדנעמ יבר צ"הגה לש ודכנ
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 תובא יתב

 עיצה העיריה ילושבו ,'ולש בקעי 'ר ןואגה ויחא ןבל הנשה תכרב בתכש ,ומצעב

 .ותריטפ ינפל םימי המכ ג"סרת תנש שירב הז 'יהו .ל"נה םכח דימלת תב ונבל

 םימיב תירחש לעב 'יה םינשב תורשע ,שקאפב רקי ןבא 'יה אקצרה 'ר

 ,שקאפ ק"ק ינבל םירוכז דוע .הלודג תוררועתהבו בצוח לוקב ללפתה ,םיארונה

 רביירש אקצרה 'ר ליגר 'יהש "תירב רוכז,, תוחילסב "ץראה לכ טפוש,, ןומזפה
 .המוצע תוררועתהבו היכבב רקובה תרומשאב רמול

 תעלוקה ותצעל ועמש השקה רבד לכב ,הליהקה תלהנהב םג ליעפ 'יה אוה

 וילעב רשא םיצע רחסמ להינ כ"חאו ,ןיי רחסממ 'יה ותסנרפ .הרעשה לא דימת

 לע הנטשה הרבג רשאכ .רשיו ןמאנ שיאכ םיוגה ןיב םג עדוג 'יה .לרע "יה

 אל תאז לכב ,תירב ןב ריכשו דיקפ קיזחהל לרעל רוסאש תוריזג ורזגו םידוהיה
 ותוא ושנעש י"ע והוחירכהש דע ,ותונמאנלו ול קוקז 'יהש ,ושפנל לרעה וחלש

 .לודג סנק

 ,רפוס טבש לעב לצא דמל רשאכ ותורחב ימימ ,הרות ישודיח סקנפ ול "יה

 .ןידבאד לע לבח ,: עובשה תשרפב םירקי םיטשפ ראיב אוה ,אלפנ הדגא לעב "יהו

 םדקהב .ותומיו 'ה ינפל םתברקב ןרהא ינב ינש תומ ירחא ;ונורכזל דחא רגרג איבנ 1

 יואר ,תלהק ר"מה לע (א"ח) ילתפנ הטמב רפוס ילתפנ יבר ק"הגה ידוד ראיבש המ

 םיקלאהו אלא ,התימ וילע הסנקנ המ ינפמו םלועל םייקו יח 'יהיש ר"הדא "יה

 ירסומ שנוע שיו ,הז שיגרמ דחא לכ רשא ףוגה שנוע שי יכ .וינפל ואריש השע

 ימ ונייהה ,ושאר לע התוח התא םילחג יכ םחל והלכאה ךאנוש בער םא רומאכ

 ר"הדא םגו ,תעד רבל לודג יכה שנוע והז םידסח ומע ביטמ אוהו ת"ישהב דרמש

 ידכ ,הלוע ינב לופנכ תמ המלו ,םלועל םייקו יח 'יהיש ,הזכ שנוע לבקיש יואר 'יה

 םיפיסומ םה ויה זא ,םייקו יח אוה ז"כב 'הל אטחש ףא ר"הדאש םע ןומה וארי םאש

 ,וינפל ואריש ידכ םיקלא השע ןכל ,ול אוה שנוע והזש ושיגרי אל ןומהה יכ אוטחל

 ךכ לכ 'יה אל אוהיבאו בדנ לש םאטח הנה .ןידה םוימ ודחפיו ומל רסומ ולבקיו

 םהל רתוומ 'ה 'יה ולו ,דואמ 'הל םיבורק םתויה לבא ,התימ בויח ידכ ,ארונו לודג

 רתויב 'ה ינפל 'יה םתברקש ידי לע כ"א ,אטחב וליגריו ןומהה ודמלי זא שנועה

 .(קרב ינבמ 'יחיש רפוס םייח ר"רה ונב י"ע רסמנ) ותומיו ,םהל םרג
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 שקאפ תרכזמ
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 ד"יה שקאפ ישודק לש תומשנ תרכזה
 הדמשהה תונחמ ראשבו ץיוושואב ופסנש

 דשת--בשת תונשב המחלמה תורשב הדובעה תוגולפב ולפנשו

 םיקלא רוכזי

 מא דצמ ןהו יבא דצמ ןה ,יתובורקו יבורק ,ירוה תמשנ

 שודק לע וקנחנשו ועבטנש ,ופרשנש ,וטחשנש ,וגרהנש ,ותמוהש

 .םהיתומשנ תרכזה דעב הקדצ ןתאש רובעב ,םשה

 םע ,םייחה רורצב תורורצ םהיתושפנ הניהת הז רכשבו

 ,האלו לחר הקבר הרש ,בקעיו קחצי םהרבא לש םהיתומשנ

 .ןדע ןגבש תוינקדצו םיקידצ ראש םעו

 זמטלא
 אדוהי ר"ב ןושמש וניבר

 זועמש ר"ב האל תינברה
 ; ח"וי
 ,ותחפשמו ןמסוז רזעילא ברה

 .הקבר הרש 'יח

 שיוא

 דוד ר"ב לאומש 'ר
 לאירזע ר"ב לזיר 'מ
 ; ח"וי
 ריאמ ףסוי 'ר תשא) הרש

 (ןייטשניבור
 (דירפצנג םייח 'ר תשא) הקבר
 האל 'גוזו השמ

+% 

 םנוב החמש ר"ב ללה םחנמ 'ר

 םחנמ ר"ב אלגיפ 'מ

 ; ח"וי
 האל ,לאיחי ,דוד קחצי ,המלש
 םהרבא 'ר תשא האל 'מ

* 

 'גוזה םהרבא ר"ב 'ילא ףסוי 'ר

 ; ח"וי
 ,הקבר ,ןועמש ,םהרבא

* 

 'גוזו םהרבא ר"ב ןמלז םלושמ 'ר

 ; ח"וי
 .לחר ,השמ ,ריאמ

+* 

 בוט םוי ר"ב לדניש 'גוזו לאיחי 'ר
*% 

 'יננח ר"ב עשוהי 'ר

 .לדארפ

 'גוזו

 טעניב

 בקעי ר"ב קחצי עשוהי 'ר

 זמלז המלש ר"ב לטי 'מ
* 

 'רר תשא) 'יבוט ר"ב לצייר מ
 .(לדנעמ

 יבצ לאוי ,'יבוט ;ח"וי

 ידורב

 אדוהי ר"ב םייח 'בה



 תומשנ תרכזה

 רפירב
 ותגוזו לאוי י'ר

 סורג

 רתסא 'גוזו באז ןימינב 'ר
 ילתפנ ;ח"וי

 ןמסורג

 יבצ לארשי ר"ב השמ 'ר
 לאכימ לדנעס ר"ב לזייר 'מ
 ; ח"וי
 אווירפ 'גוזו יבצ לארשי

 יבצ לארשי ר"ב אדוהי

 הכלמ רתסא ''גוז

 זירג

 'ר תשא) הרובד תב לדארפ

 (אדוהי
 באז ןימינב ; ח"וי

 ש טיוד

 ףסוי המלש ר"ב לרימ 'מ
 (ירשת 'ה) בד רכששי ; ח"וי

 לצרעה
 אדוהי יכדרמ ר"ב לדנעמ םחנמ 'ר
 רתסא תב הכלמ לחר 'מ

 עשוהי ;ח"ווי
% 

 אדוהי יכדרמ ר"ב לאיחי 'ר
% 

 אדוהי יכדרמ ר"ב םייח השמ 'ר

 (דוסוא)
% 

 (המלש 'ר תשא) טמורפ 'מ

 ןטרגנייוו
 אליב ןב ךלמילא 'יעשי 'ר
 לאכימ באוי ר"ב לזיר 'מ
 ; ח"וי
 ,קחצי ,יבצ ,ותגוזו ןועמש
 תב) םירמ ,(םירמ תב) אליב

 אטנעי ,(לזיר

 ברנייוו

 םייח לארשי ר"ב לחר 'מ

 סייוו

 זושרג השמ ר"ב המלש 'ר

 בד יכדרמ ,ןבואר ;חי"וי
% 

 זושרג השמ ר"ב ףלאוו לאומש 'ר

 יכדרמ ר"ב לסעפ 'מ
.+ 

 זושרג השמ ר"ב רודגיבא 'ר

 ותגוזו
% 

 זושרג השמ ר"ב םייח 'ר

 הקבר 'מ
% 

 דוד ר"ב רתסא 'גוזו םהרבא 'ר

 רנרוו

 ותגוזו ןרהא 'ר

 קחצי ;ח"וי

 רגרבצרוו
 ותגוזו השמ 'ר
 טדנעב ךורב 'ר תשא
 לסעפ 'גוזו אקצרעה ילתפנ

 יח ,רעב בוד

 רעיוז

 בד רכשי ר"ב דוד 'ר

 לאומש ר"ב לטיג 'מ

 זמלגיז
 רזעילא ר"ב ביל אדוהי 'ר
 יולה לאקזחי ר"ב האל 'מ
 ; ח"וי

 ,אגייפ ,הרש ,לרעפ ,'ימרי ,אביל

 רזעילא ,לאקזחי ,לאכימ ,אטנעי

 גיסיוט

 ותגוזו השמ 'ר
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 תומשנ תרכזה

 יול
 ריאמ קחצי ר"ב לחר 'מ

 רתסא ,תידוהי ,אטנעי ;ח"וי

 שטיוובעל
 המלש ר"ב בקעי 'ר

 םייח לארשי ר"ב לרעפ 'מ

 ;ח"וי

 ,הרש 'יח ,םייח לארשי ,'ירא השמ
 לגייפ

 גטנומ

 םייח לאכימ 'ר תשא
 לאוי ;ח"וי

 רעב בוד 'ר תשא
 ה-ידלי הנומש םע

 רללימ
 יילא בקעי ר"ב םהרבא ברה
 ; ח"וי
 ,(ןורב לאומש 'ר תשא) לדנעה
 ,ח"ויו (רשיפ דוד 'ר תשא) הלחמ
 ,ח"ויו (ררטטוה ש"ר תשא) הנח
 יילא בקעי

 יבצ לאוי 'ר
 טניב בקעי ר"ב לטיג 'מ

 לטי ,לדיא ,השמ ;ח"וי

 סאלשיינ
 לאירבג ר"ב םרמע ברה

 (שיוא) דוד ר"ב לטי 'מ
 ; ח"וי

 השמ ,לכאמ לאיחי ,ףסוי
 ,םייח ,םתחפשמ םע

 ,(שיוא ףסוי 'ר תשא) לסעפ
 גשיבא ,הכלמ ,לרימ ,רתסא

 לצייר

 רפוס

 ותגוזו ןועמש ר"ב לאוי 'ר
 םהרבא ,ןועמש ;ח"וי

* 

 זימינב לאומש ר"ב םייח לאוי 'ר
 ח"ויו קחצי ר"ב הכלמ הרש 'מ

 קשטללופ
 תשא) םירמ תב הרובד 'מ

 (בקעי 'ר

 ותחפשמו ףלאוו באז ;ח"וי

 לשיפ
 יכדרמ השמ ר"ב םייח בקעי 'ר

 בוד

 יולה בקעי ר"ב הנח 'מ

 ; ח"וי

 ח"ויו (רברול השמ 'ר תשא) לדנעק

 רזעלא 'ר תשא) רתסא ,שילייח
 (רעבאה
 ,(לפאק רזעילא 'ר תשא) האל

 רעב בוד ,אטנעי
*+ 

 תשא) יבצ םהרבא ר"ב אדניה 'מ

 (יבצ 'ר

 המלש ,אזיור ,לדארפ ;ח"וי
%* 

 שרעה 'ר תשא) םייח ר"ב לחר 'מ

 (ביל
 הרש ,'ילא ףסוי ;ח"וי

 רשיפ

 (ריאמ 'ר תשא) לטי תב לחר 'מ
 ייח ,יבצ ילתפנ ;ח"וי

* 

 תשא) אדלאג תב לטנעי

 (יכדרמ 'ר

 ; ח"ו
 לריצ ,קחצי םהרבא ,ריאמ ,לזיר

- 85 - 



 תומשנ תרכזוה

 םיוברבלפ

 ויתוחאו ךלמילא דוד ר"ב ףסוי

 דניורפ

 קחצי ר"ב רזעילא 'ר
 (רסארטש) ביל בקעי ר"ב לטיג 'מ

*+ 

 קחצי ר"ב יבצ 'ר

 (קניבר) בד רכשי ר"ב לרימ 'מ
 קחצי ,םייח לאומש ;ח"וי

*+ 

 (רנייטש) םייח השמ ר"ב הרש 'מ
 ח"ויו אגרש 'ר תשא

%*% 

 לאומש 'ר תשא) 'ילא ר"ב לטי 'מ
 (זימינב

 אזיור ,לדניירב ;ח"וי

 רגארפ

 יולה בקעי ר"ב ןימינב לאומש 'ר
 ; ח"וי

 ברה תשא) אלייח ,המלש ,השמ

 תשא) אלגייפ ,(לפאק בקעי
 תשא) אביל ,(ןמלגיז ףסוי 'ר
 תשא) לדניירב ,(רפוס יבצ 'ר
 (דלפמייה בקעי 'ר

 םהיתוחפשמ םע

 לבאצ

 המלש ר"ב ריאמ קחצי ברח
 בוד השמ ר"ב הנח 'מ

 יבצ ןמלק ,יכדרמ ;ח"וי

 ןה אק

 רודגיבא ברה
 זהכה

 לאיחי ר"ב הנח 'מ

 ריאמ ר"ב ארדוהי

 ; ח"וי
 ,(יכדרמ קחצי 'ר תשא) רתסא

 תשא) לכאר ,ותגוזו ןרהא ,ללח
 הרש ,לאיחי ,(ןיילק םייח 'ר

 ,השמ (רגניז קחצי 'ר תשא)
 םהיתחפשמ םע

%+ 

 'ר תשא) םהרבא ר"ב הקבר 'מ

 (ףסוי

 לכימ לאיחי ,לטיג ,ריאמ ;ח"וי

 הטוק

 'ר תשא) ןרהא ר"ב אטאלז 'מ

 (יילא השמ
 ; ח"וי

 לדנייש ,יבצ לאוי םריימ ,רזעילא
 ,(ללאפ אדוהי המלש 'ר תשא)

 לצעג םוקילא 'ר תשא) הנרא
 (יקסנאדב

* 

 תשא) ןרהא קחצי ר"ב לדנייש 'מ
 (זבואר 'ר

 ; ח"וו

 זרהא ,הכלמ ,יילא השמ ,לרימ
%+ 

 תשא) ביל אדוהי ר"ב אלייה 'מ
 (זמלז המלש 'ר

 יילא השמ ,הרש ;ח"וי

 זמלוק
 ותגוזו שרעה יבצ 'ר

 ןיילק
 בקעי ר"ב ףסוי ןושרג 'ר
 ; ח"וי

 ,לזיר (רשיפ יבצ 'ר תשא) האל

 זועמש רזעלא 'ר תשא) ליסעפ
 אנראשט ,(רביוט

% 
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 תומשנ תרכזה

 'ר תשא) קחצי ר"ב אדניה 'מ

 (לבייפ אגרש
 ; ח"וי

 ,קחצי ,בוט םוי ,ןועמש ,לאומש
 הקבר ,אנראשט

% 

 השמ ר"ב הקבר 'מ ,יבצ ףסוי 'ר

%* 

 ותגוזו 'ולש בקעי 'ר

 לפרעלק

 בוד השמ ר"ב לדנעה 'מ

 ; ח"וי

 הנח ,לכאר ,ףסוי ,אדוהי
% 

 םע ןמפיל בוט םוי 'ר תשא

 הידלי העברא

 רמ אר ק

 ייעשי ר"ב לזיר 'מ

 ,ןתנוי ,"עשי ;ח"וי
% 

 (זןתנ 'ר תשא) אדוהי ר"ב הרש 'מ

 הנח ,אדוהי 'ולש ;ח"וי
% 

 זתנ ר"ב םחנמ 'ר

 (דניורפ) רזעילא ר"ב 'יח 'מ
 ב

 ,םהרבא 'ולש ר"ב קחצי 'ר ינב

 האל אנעה ,'ולש ,םהרבא
% 

 ( אביקע 'ר תשא) הכרב 'מ

 אביקע ,לחר ;ח"וי

 ביל אדוהי

 ןייטשניבור

 יינוח ר"ב םלושמ 'ר

 (רנייטש) בקעי ר"ב המולב 'מ

 םיובנזור

 יכדרמ ר"ב םהרבא 'ר
% 

 יכדרמ ר"ב םחנמ

 (רמארק) םולש ר"ב רתסא 'מ
* 

 ותגוזו יכדרמ ר"ב ריאמ 'ר
 ; ח"רי

 ח"ויו הקבר 'גוזו רזעילא ,ןרהא
* 

 ביל קחצי ר"ב השמ 'ר
 בודד ר"ב לזר מ
 יכדרמ ,בקעי ;ח"וי

+ 

 יכדרמ ר"ב לאכימ 'ר

 רנזור
 בקעי ר"ב השמ 'ר

 (ןרהא תשא) לטי 'מ

 רטכיר

 יולה ףסוי ר"ב םירפא 'ר
 זהכה ןמלז םלושמ ר"ב רתסא 'מ

 ; ח"וו

 ,ףסוי ,ןמלז םלושמ ,המחנ ,ןרהא
 םהיתחפשמ םע ,לדניירב

 ץיוועהר

 תב אזיור 'מ ותגוזו לאומש 'ר

 םירמ
%* 

 תשא) ףסוי המלש ר"ב לטי 'מ

 (קחצי 'ר

 ףסוי המלש ,אליב ,םירמ ;ח"וי

 ץרווש
 ז"ע (ב"וש) בקעי םהרבא 'יר
 ייעשי ,קחצי ,ביל ;ח"וי



 תומשנ תרכזה

 רנייטש

 זהכה ףסוי המלש ר"ב יבצ לאוי 'ר
 לטיג הקבר 'מ
 סחנפ ,רזעלא ןרהא ;ח"וי

*+ 

 ףסוי המלש ר"ב םייח השמ 'ר
 זןהכה
 לאומש ר"ב לדיא 'מ

% 

 תשא) האל לחר תב רתסא 'מ
 (רנייטש ףסוי המלש 'ר

 רס ארט ש

 ר"ב ןימינב לאומש םהרבא 'ר

 ןהכה ןתנוהי
 םולש ר"ב לחר 'מ
 ףסוי בקעי ,אנעה האל ;ח"וי

 רציפ ש

 (ייעשי 'ר תשא) הרש תב לטיג 'מ

 ודקפיו ורכזי

 ; ח"וי

 הנח ,לחר ,רתסא ,אדוהי השמ

 לדארפ ,המולב
% 

 'ר תשא) םוקילא ר"ב לזיר 'מ

 ('ילא
 ; ח"וי

 זתחפשמ םע ,רתסא ,עבש ,לטי

 רביירש

 יולש בקעי ר"ב אקצרעה ילתפנ 'ר

 הרש ;הח"וי

% 

 'ר תשא) לארשי ר"ב לחר 'מ
 ( םייח

 ; ח"וי

 ,ולש בקעי ,הקבר ,האל רתסא

 לסעפ לדניירב

 תומש

 האושה ירחא םמלועל וכלהש הליהקה ינבמ

 רבורגדלוג םהרבא 'ר
 רציפש ןרהא 'ר
 רמארק זושרג 'ר
 גטנאמ רעב בוד 'ר
 לפרק ןמפיל בוט םוי 'ר
 שיוא ףסוי 'ר
 זהאק ףסוי 'ר
 לגנע ףסוי 'ר
 רמארק קחצי 'ר

 ה"בצנת

 גיסיוט קחצי 'ר
 ינערעב קחצי 'ר

 ץריוויגיונ ביל 'ר
 רגניזעלש 'יעשי 'ר

 לשיפ יכדרמ 'ר

 רברול השמ 'ר

 טוק ןבואר 'ר
 דניורפ ןימינב לאומש 'ר
 שיוא המלש 'ר



 תומשנ תרכוה
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 םלשנו םת

 ואצמ ,תונחמה רורחש ימי וליחתהו ,הרמה המחלמה ימי ומת רשאכ יהיו
 שפיח דחא לכ ,םהינפל ולגנ םלוע תוברח ,לבת ינפ לע והובו והת םעב םידירשה

 טאל ורזח הדובע תונחמב םירזופמ ויהש םיריעצ .םניאו ,ויחא תאו וירוה תא
 הטילפל וראשנ רשא החפשממ םינש שממ ,ודבל רבא רבא ,םרוגמ םוקמל טאל
 תונוגע םישנ ,וידליו ותשא ילב שיא ,םינוא ןיאב םיצוצרו םירובש .קיצמה תמחמ

 תומותיו םימותי ,הנעשמו ןעשמ ילב םילוכש םירוה ,היצלח יאצויו לעב ילב

 םיפיה םידוהי יתב ,ריעה לכב הממש .תיב לכמ הנבל יצחו חירא .תובוזעו םיבוזע

 ,הדובכמ קרוה תסנכה תיבה ,דדשנ רקי ןוהו שוכר לכ ,םילרעה ידיב םישופת ויה

 ירפסמ םיאלמ םידוהיה עבור חטש לכ ,ןויזבב הפשאב םילגלוגמ תורות ירפסה

 ,םיברל רקפוה ידוהי םדו לארשי ןוממ .ץובו םשגמ םיזובמו םיסואמ םיצפחו שדוק

 .תואור ךכש םיניעל יוא

 ןושארה שממ יתייה ינא :רפיס ונתליהק ינבמ דחא 'חיש יולב עשוהי 'רה

 יתסנכנשכ .ארונה ןברוח תא יניע ומב יתיאר .רורחשה ירחא שקאפל יתעגהש

 תורות ירפס םישולשכ יתיאר (ףיוה-להוש) ונלש תסנכה תיב רצחל ונייה ,וטעגל

 םילטומ שדוק ירפס יפלא ןכ ומכ ,תותפשאב וללוגתה 'קה תונוילגה ,ץראה לע

 דבל ינא יכ ,וז העשב תושעל המ ,חכ ילב ףיע ,תוצע דבוא יתייה .טיטו שפרב

 .יל רוזעיש ימ יתא שיא ןיא

 םיאצמנ ונריעל הארנו ךומס "דולמוק,, רפכב יכ העידי ינזאל אב ךכ רחא

 דימ ,םתשלוח תמחמ םש ובכעתנ קר ונריעל אובל םנוצרב ולא ,םידחא םידוהי

 .שקאפל םתוא יתלבוהו הלגע יתרכשו םתלצהל יתשח

 ונתנו הרזע יל שיגה אוה ,ידוהי ןיצק יתאצמ ונריעב ויהש יסורה אבצ ןיב

 םירשעכ שקאפל ופסאנ ךכ ןיבו ךכ ןיב .םשפנ תויחהל ןוזמו חמק םיאכדנהל

 ירפס ראשו הרות ירפסה .וטעגה לש ןושארה רודיס תא ןגראל ונלחתהו םידוהי

 ידירשמ ברח יטילפ רובע הניל תומוקמו םירדח וננכהו ,רומש ףתרמב ורדסנ שדוק

 .םוי םוי ונילע ופסותנש הדעה

 םיצע םהל 'יה אלש תויהו ,םיליחל ץחרמ-תיב םיסורה ושע ונלש הוקמהמ

 ,ץחרמה תא םמחל םיבוזעה םידוהיה לש םיטיהרה תא וחקל ,דודה תחת קיסהל
 תסנכה תיבה .ונלש תסנכה-תיב ילספס תא רעבל וליחתה םיטיהרה ולכשמ

 ירשפאב 'יה אלו םירובש ויה ויתותלד ,םידוהיה לש םיצפח םע שודגו אלמ 'יה

 ןומה תא ונערקו ישפנב הצע יתתנ .רקפה םיטילפה יצפח לכ ויה אליממ ,םרגוסל

 ,חרופ ךופו תוצונב םלואה ללח לכ אלמתנש דע ,םש ואצמנש תותסכהו םירכה

 .תסנכה תיבל אבצה ישנא לש םתסינכ תא ענמש המ

 תא שקאפל ואיבהו ,הליהקה יחירב תא קזחל םינקסע ודמע ו"שת תנשב

 דוד 'ר צ"הגה םגו ,הארוה הרומו טחוש רותב א''טילש ףירב לארשי 'ר ח'"'הרה



 תומשנ תרכזה
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 שקאפ תרכזמ

 חיגשהל תובורק םיתעל אב ,דאהינאב 'קד ברה זא 'יהש ימ ,א"טילש ץיבוקשומ

 .הדעה לש ינחורה בצמ לע

 ח"לחש) ל"ז גאטנאמ רעב בוד ר"רה דבכנה ינברה ודמע הליהקה תישארב

 בקעי 'ר ג"הרה .'חיש ןיילק םייח 'ר ח"הרה ח"לחב לידבהלו (ץייווש תנידמב

 הרות ירועיש דיגה (ל''ז רגארפ ןימינב לאומש ר"רה ןתח) א''טילש טעניב לפאק

 לישנא רשא 'ר ג"הרה לש ודכנ) א"טילש ןייטשקע אדוהי ג"הרהו ,םיתב ילעבל

 תרזעב שקאפב הבישי דסיו טסעפמ םירוחב איבה (רוודלופ-אנודמ רעלדא

 .שקאפב הרותה לוק עמשנו השודקה רואמ תורוא יצוצינ בוש הארנש דע ,טנוי'גה

 ה"ה ,ינחור גיהנמ םהל וחקל ,רתויו רתוי הליהקה ידוסי הקזחתנ רשאכ

 הרותה ילובג תא ביחרה רשא אוה ,א"טילש ץיבוקשומ ןהכה ךורב ר"רה ח"הגה
 התכז ןכ .הנידמה לכב תראפתלו םשל המש האציו ,הבישיה ילספס וברתנו ריעב

 ימשב תיללכ הכפה המקש ,ז"ישת תנש דע ,הנש רשע לש םויקל הליהקה דוע
 ורזפתנו הליבחה הדרפתנ זא ,הצוח הנידמהמ טלמהל רשוכה תעש זא 'יהו ןירגנוא

 לארשי ינב בשומ םלשנו םת הזבו ,לבת תוצרא ראשבו ק"הראב הליהקה ינב

 לש הפוקתב השודקו הרות וב וברהש לודגה תסנכה-תיבה .הביבסהו שקאפ ק"קב
 רכז םוש ראשנ אלו ,םימעה תוברת תיבלו האירק םלואל ךפהנ ,הנש םיתאמ

 המכמ םישודקה וניתובא ירבק ,לודגה ןימלע-תיבה םא יכ ,רבעהמ םשורו תודהי

 .א"בב ןימיה ץקל ודמעיו הדוקפ תע אוב דע ,חכ יעיגי וחוני םש ,תורוד

 א א



 תוחפסנ
 ינשו ןושאר ךרכל םיאולימו

 ירפסמ

 שקאפ תרכזמ





 םיאולימ
 םושר תוינשמ הרבח לש ןשי סקנפב :1 חרוש 3 דומע ןושאר קרפ א ךרכ

 ."ןויס 'ד ,קחצי רבחה ןב לאיחי בר ונירומ,, : תורודל

 ז"אר ןואגה בתכ (טע 'יס) םירפוס תורגאב :6 הרעה 6 דומע ינש קרפ
 ןונש ץח ר"הועב יכ י"ג ג"דה בתכ רשא לע ומה יעמ,, :ס"חה ןרמל תוילגרמ
 ."ינתמ ולחלוח י''דוראה תמיזמ לעו

 ."תשקשקו ריפנס ול רשא,, ל"צ :4 הרוש 11 הרעה 18 דומע

 ותעובש בתוכשכ תמאבו ,בתכש ט"ע ייסס מ"ח ס"ח 'יע :8 הרעה 75 דומע

 ףידע השעמד רובידמ ו"ק הרומג העובש הוה ,ךכ עבשנ ינירה ל"הזב לעופב

 .(במ ןמיס) ד"וי ב"ח םייח הנחמו (זכר ןמיס) ד"וי קלחבו ש"ע רובידמ

 י"רגה לש ת"ח ומסרופ גע--ערת תונשב "ףסוי טקליו,, ןוחריב :90 דומע

 .ד"וי רוט לע ןרהא תחנמ 'ס לעו ךישמ ךוראה לע תורעה ,ל"ז רבאהסירג

 אנלוטמ ףלאוו /ר תאווצ

 ,םינב אלב תמו דימא שיא 'יה האווצה לעב ,הנש 160 ינפל הבתכנ וז החאווצ

 .שקאפ השודק הליהקה תודסומ ןעמל שידקה ולש ןובזעמ םיוסמ קלחו
 קציא 'ר וניבר לש ושדק י"תכ םצע י"ע בתכנ האווצ רטש ספוט לכ

 ק"קבח אקארקמ רבאהסירג קציא קחצי 'קה,, םותחה לע אבו ,ל'צז רבאהסירג

 ףוסבלו ,יל''ז ל"גס םייח ר"רה ןב עשוהי 'קה,, םתח וירחא ,'א''עי 'יפגאו שקאפ

 לרב ףלאוו 'קה ימצעב םותחה לע יתאב זועו ףקות רתיל,, בידנה לש ודי תמיתח
 .1 ''אינלוטמ

 ןיב יתרובקל יתתימ ןיב וקלחוי ןושאר ,ךכ 'יהי יתמשנ ןוקיתל רדסו ...
 ,? 'רעת,, ןינמכ [םיב]והז םיעבשו תואמ שש ךס שקאפ ק"קד תונמלאו םיינע

 תואמ הנומש  הקולחה לכה ךס ,"סעכ,, ןינמכ 'והז םישימחו האמ קלחוי דועו

 | .םשה רפכיו םחרי ילוא ,'והז םירשעו

 שידק ורמאיו תוינשמ ודמליש 5 הרות ינב הרשע ל"'גה םיררובמה וררבי דוע
 תעד דמוא יפל ורכש דחא לכל בצקויו ,הנושאר טייצראיו שדוח א"י לכ ירחא

 ל"נה קחצי ר"רה יחא ביוחמ ל"נה םישדח א"י תולכבו ,ל"נה םיררובמ השלש

 לש הבר ,ל"קוצז איקסנישוד צ"ירגה ןרמ לש די יבתכ רצואב אצמנ הז טנמוקוד 1

 .(ה תוא יעישת קרפ האר) שקאפ דילי 'יהש ,ו"ת םלשורי ק"היע

 .ל"ר רעתב חלגתהש הריבעה ול רפוכיש ונייה 2

 אוה) סעידעהמ ברה : תוינשמ ידמול לש םהיתומש ,האווצה לש ןוציחה דצ לע םושר 3

 אוה) ברה ,(ס"שה תויגוס לע רחבנ ףסכ לעב ל"צז ןאטיאג טידנעב ךורב 'ר ןואגה

 ה"ומ ,(האווצ רטש לע םותחה לע אבה) עשוהי ה"ומ ,(רבאהסירג קציא 'ר וניבר

 ןמש ת"ושב ת"ד ונממ איבמ ,טשירטב בר 'יהש ,חקור ןמש לעב ןואגה) טשירט ףסוי

 בקעי 'ר ,ץריה 'ר ,ןמפיל 'ר ,רשא ה"ומ ,ןאבאה בקעי ה"ומ ,(ד ןמיס ד"וי ג"ח חקור

 .ש"נג אדוי 'ר ,ו"וט
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 םיאולימ

 הרות ינב השלש ל"נה םיררובמה ורחבי םג ,ול בוצקה וקלח דחא לכל ןתיל
 יתמשנ דעב הלפתו תוינשמ דומיל רחא שידק ילש טייצראי םוי לכ ורמאיש

 ...ילש טייצראי לכב םהל ןתיל ל"נה קחצי ה"כ יחא ביוחמ רשא םרכש בצקויו

 ק"קד ח"גו אשידק ארבחל קחצי ר"רה יחא ןתי ירדעהל םינש השלש תולכבו
 םיררובמה ומושי רשא פ"ע ,ןימלע תיב לע "ןידה קודצ תיב,, תונבל תועמ שקאפ

 ,הז ןינבל הלעי תואצוה המכ ח"גו ק"חד יאבג םע דוס וקיתמהש רחא ל"נה
 םייקתמו האנ תלעות ןיאש ל"נה םיררובמ השלש ףוריצב םיאבגה ואצמי םאו

 םהיניעל בוט רתויה רחא ןוקית ןקתל ןוכנ ואצמיו 'יהיש םעט הזיאמ הזה ןינבב

 םיררובמ השלשו םיאבגה לכ ומיכסיש יאנתב ךאו םנוצרכ ושעי ,יתמשנ ןוקתל

 תיב ןינבמ תונשל אלש בכעל לוכי םהמ דחאו ,םותחה לע ואוביו תחא תעדל

 להק יפולאל ,ירדעהל םינש השלש תולכב ןתוי םג .רחא ןוקיתל ל"נה ןידה קודצ

 וקסעתי אלש ןמז לכ לבא ,השדחה הוקמ ןינבל עויס 'והז םיפלא ינש ו"'צי שקאפ

 תולעהל כ'"'חאו ,ל"נה י"ררה יחא דיב ל"נה 'והז םיפלא ינש וראשי הוקמה ןינבב

 הנש תולכבו .ל"נה ןרק ןתוי זא הוקמה ןינבב וקסעתיש דע םיחוור םהילע
 שקאפ ק"קד תורבח לכב םיאבגל ל"נה קחצי ר"רה יחא ןתי ירדעהל הנושאר

 ךות ל"נה יחא רשפתי אשידק ארבחה םעו ,'והז י"ח םימעפ השלש דחא לכל

 תרכזה ימיב רובצ חילשה השעיש רובע אשידק ארבחל ןתי המכ ,הנושאר הנש

 יצחמ רתומהמו .ק"חה סקנפב תאז םשרוישו ,ירובע "םימחר אלמ ל-א,, תומשנ

 םיפולא ףוריצב ל"נה םיררובמה ושעי תואצוהה לכ וכוניש רחא ראשנה יקלח

 תושעל המ המישר ,ל"נה קחצי ר"רה יחא ףוריצבו ,שקאפ ק"קד םיבוטו םישאר

 םירבד [ימייקמ] וארי פ"כע ,םיינעה יבורקל ןתיל המו יתמשנ ןוקיתל רתומהמ

 ,ראשגה יקלח יצח ותאמ איצוהל ,ל"נה קחצי ר"רה יחאל החוורהו ןמז ןתיל ולא

 םעפב האצוהב קזוי אלש רשוי פ"ע םהיניע תואר יפל םיעודי םינמזל תחאל תחא

 אירב תאווצ ימייקמ םכינפו 'חיש קחצי ר"רה יחא ינפ הלחמו שקבמ ינאו ,תחא

 רשאל אנו ,זועו ףקות לכב לכה יתאווצ ירבד לכ ומייקיש םשה יארי לכ ינפו ,זלה

 . ..יונלוטב הררשה י"ע ל"נה אירב תאווצ בתכ םייקלו

 ביל הנוכמה 'דוהי ה'"'ב ףלאוו הנוכמה באז ןימינב ה"כ ונינפל רמא ל"נה לכ

 ךכו ,ןתייווהכ ל"נה םירבדה םירבד הלולצ העדו תעדה בושיב ,ו"'צי שטירזעמ

 יכיה יכ ארבב הומתחו אקושב והובתכ ל"נה אירב תאווצ רטש ,ונל רמאו ףיסוה

 אל םדא םושל לחומ ינניאו ,לכ ןיעל תמסרופמו אלק אלא אתרימט יוהל אלד

 רבד יצח וא רבד םייקי אל רשא ,'יהיש ימ 'יהי ,אתאד אמלעב אלו ןידה אמלעב
 .ל"גה לכמ

 ס"גאקב ,ביל הנוכמה 'דוהי ה"ב ףלאוו הנוכמה באז ןימינב ה"כ ןמ אנינקו
 .ל"גה םירבדה יטרפ לכ לע אינקמל רשכד אנמב מ"האכב

 .קייפל אי'עקת זומת י"'ח 'ד םוי יונלוט הפ השענ

 שממ ונדי תמיתחב ונמתחו ונבתכ ונינפב השענה תאו

 א''עי 'יפגאו שקאפ ק"קבח אקארקמ רבאהפסירג קציא קחצי 'קה

 ל'ז לי'גס םייח ר'רה ןב עשוהי 'קה
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 שקאפ תרכזמ

 רבאהסירג י"רגה :לש ותריטפ תנש תא םש ונרריב : 18 הרעה 91 דומע

 אב הנה .ל"נה ךיראתל ולש הבצמה לעש תויתואה תא ונשגדהו ג'פקת תנשל

 ונאצמו ,ל"צז איקסנישוד צ"ירגה וניבר לש י"תכ רצואמ הבצמה חסונ ונדיל.

 קחצי עוגיו,, ךכ איה הבצמה לע תירוקמה השגדהה םנמא ,ןוכנל וניתורעשה תא

 ."וימע לא ףסאיו תמיו

 .ז"טרת ןושחרמ 'כ ק"ש םויב רטפנ לבעט ןמלק יבר :959 דומע

 .די'פ 'יסו ג"'נ יס (רחבנ ףסכ לעב תודלות) תובא ןורכז 'סב האר :96 דומע

 םחנמ 'ילא ר"גהל ןתנש הכימס תדועת י"תכ םולצת עיפומ גצ דומעב

 | .ל''ז ןייטיאג

 : 105 דומע ישילש קרפ

 ג ל"דפק י"במל ח"ל ה"עב
 ינברה ה"ה ,ישפנכ יביבחו ידידיל ,ברקי וילא ,בוט לכו םולשהו םייחה

 ףירחה ,םולהיו ריפס ךפונ ,םולב רצוא ,ןונשו ץורח ,אלפ השוע אלפומה

 .ושאר לע וחוני תוכרבו ,ושא ביבש היגיו י"נ השמ 'והמ דובכ םסרופמה

 וחיש ךפשו ,ושפנ רמב ילא אב םכתלהקד ץ"ש שייפ ר"'רה 'וחמ ידידי ז"כומ

 ינברה ידידי לצא ,ץילמלו הפל ול תויהל ,שוב דע יב ריצפהו ינממ שקבו ,ינפל

 וליעוי ילוא יתרמא ,יתבורק איה 'יחת ותגוז יכ ,םקיר וינפ בישהל יתלוכי אלו ,י"נ

 י"נ ד"בא ברה דובכ דגנ רבד םוש ותבוטמ ו"ח ערגי אלש דבלבו ,המ יהיו ירבד
 'ד יננח רשא ישודחמ תצק בותכל יתרמא הנהו .ףידע הרותה דובכד השע יכ

 ת"כעמ ידידי ינפל עיצא פ"אפ רבדל דחיב 'יהנ ה"יא םאו ...הצוברד איגוסב

 ידמול ידידי םיפולא דמעמבו י"ה הבישיה ינב ינפל יתרמאש המ לכ תא יי'נ

 אנ חלסי .והוסלקו ?י"נ םסרופמה ינברה ידידי ויחא דובכ דוחיבו י"ה הרות

 ובהוא ירבד ,אבוט אנדירט יכ ,ינושלו יבתכ םוגמג לע י"'נ ינברה ת"כעמ ידידי

 .תיישדו ותבהא שקבמה

 3 ל"צז טענב בקעי מ"ררהב לאקזחי 'קה

 לאקזחי ר'גה לש ויבא ,+ ןשי ןיביואב ע"בב טענב בקעי יבר לש הבצמה חסונ

 .שקאפ ק"קד ד"בא ייהש ל"צז טענב-

 םסרופמה גלפומה ברה השדח ח"שד םירשמ דיגמו ונתלהק יניידמ דחא

 .ןייד טענב ןנחוי ה"ומ ברהב בקעי ה"ומ
 .קייפל גי'עקת 'א םויב ותרחמל דפסנו רבקנו םחנמ ז"ט ק"שב בוט םשב רטפנ

 ה"בצנת |

 השמ 'ר ןואגהל כ"'שמ ,שקאפ ק"קד בר ודועב טענב לאקזחי 'ר ןואגה וניברמ בתכמ 1
 | | 6: | .קניי ק"קב שקאפ

 .ל"צז רעבאהסירג לבעט ןמלק יבר הרותב לודגה אוה 2
 // .טמ ןמיס (אלשת א"ת) תובא ןורכז 3
 .(גצרת) םייחה רצוא 4
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 םיאולימ

 ףסכ לעב ןואגהו ,שקאפד תונברה אסכ ןקורתנ רשאכ :107 דומע יעיבר קרפ
 ל'ז ןייטיאג שרה יבצ ר''גה ונב ול בתכ ,סעידאה 'קב ומוקמ תא בוזעל הצר רחבנ

 םושב א'א םאו ,ללכ ומוקמ תא בוזעי אל תייצ ידידל אבא םאו : ל"הזב ר"ת תנשב

 רחביש בוט פ"כע יכ ,כ"כ דודנ קיחרהל ךירצ ןיא מ"מ ,םתרובחב דומעיש ןפוא

 ,שארל םהל 'יהיש שקאפ ישנא ןוצר כ'ג שי יתעמש רשא יפכו ,ותנוכשב םוקמ ול

 ללכ ןיעדוי םניא םבור רשא ,ונלובגבש תובושחה תוליהקה לכמ בוט רתוי הזו

 גהנמכ א"כ ללכ א"ד תגהנהב ןיעדוי םניא והער םע םדאה םגו ,הרותה תא דבכל
 תובא ןורכז) הנובת ןורסח תמחמ םהיניב הוחאו הבהא ןיא בור פ'"'ע םגו ,םירפכה

 | .(חכ ןמיס

 ןואגה ,ג"'השב ה"כ .הקדבאסד ברה 'יה ץכ ןמפיל 'רש :29 הרעה 118 דומע
 תומש ינשו ,אקדבאסד ברה וניא ץכ ןמפיל ר''גהש ריעה ןייטשדלוג בד רכשי 'ר

 .(ז ןמיס) ב''ח ה''א ס"'ח 'יעו ,םה

 .רתסא ומא םש ,הרת תנש רדא זייי ,ץיבורוה לבייפ יבר תריטפ םוי : 115 דומע

 .הנעתמ ייה י"רש ,אר תוא תוחנמ 'סות יקספ 'יע :16 הרעה 124 דומע

 זוחמב דאהינאב רחא 'ינשה הליהקה איה שקאפ :130 דומע ישימח קרפ
 םשפנ ורסמ רשא םישודקו םינואג דימת ויה הינבר ,לארשיב םאו ריע איה .אנלאט

 איהש טעמכו ,םיאלפ הדרי איה םג הנורחאל ונינובאדל לבא .תדה םויק דעב

 -להוש, תא לטבל םישדחתמה ודמע שקאפב .דאהינאב תליהק בצמב תדמוע

 טרפל אלש םגו ,תסנכה תיבל םררועל י"נב וניחא יתותלד לע תוכהל "ןפפאלק

 יבר ןואגה ברהל עיגמ הכרבו הדות .הרותהל תולעל ןירוקש תעב תומשה
 ק"דבאה רפוס ןמסוז יבר ג"הואמה ברהלו רטפנעס ק"דבאה י'נ רפוס  םייח

 תותלד לע תלוז ,תותלדה לע רבכ םיקפודו ,הנשויל הרטעה וריזחהש ,י"נ שאללאה

 ירפס יבבוחמ םיסלפתמה עדמ ישנאמ םיאצמנ אל שקאפבש 'ה ךורב .םישדחתמה
 ירקבממ הליהקהב םיאצמנו ,טסעפ חסונב הפק-יתב םנשי ןכא ,המודכו "רלליש ,

 לודג לוקלק עריא הנשה םג .הלהקמ םע םירואנה לש תויסנכ יתבו ןורטאית

 י"ח) להקה תושדחתה תעשב תוריחבב ופתתשה אל םיאריהש תויה ,הליהקהב

 השדחה הלהנה לש םתלועפ תישאר .תובוט אל תואצותל איבהש המ ,(םישנא

 הנש דועבש תוארל שי ,ארמג דמלמ לש ותרוכשמ תיצחמ תא ותיחפהש ,התיה

 ארמגל דמלמ ורכשו ודחאתה םימלשו םיאריה םיתב-ילעב םנמא .ירמגל והורטפי

 לכל לודג לזמ הזו ,שפנ תוריסמ םע םידוהי שקאפב דוע שי .יטרפה םנובשח לע

 דגנ 'ה תמחלמ םוחלל דמעמ קיזחהל לכונש חכ ןתי ת"ישה .זוחמהו הביבסה

 .רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמו .ו"ח תדה תא רפהל םנוצר לכ רשא וניאנוש

 ףסוי  אביקע 'ר צ"הגה לש ודוסימ) "האריה דומע,, ןוחריב עיפוה הז רמאמ

 ,שטיידדשידיאמ םגרותמ רמאמה .(ןירגנואב ודועב ו"כרת תנשב ל"צז רגניזעלש

 צ"הגה לש ונב ל''ַז רגניזעלש רעב השמ ר"רה אוהש חינהל שי ,(במ) םותחה לע

 .(51 דומע) ב" ךרכ האר ,ל"'ז לשיפ 'ילא ףסוי 'ר לש ונתחו גניזעפמ
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 ש קאפ תרכזמ

 ל'ז קאללאפ השמ יבר ק"הגהל השמ רבדיו 'סב האר :28 הרעה 184 דומע

 'חיש ץראווש רעבוד רכשי ר"רה מ"ומה ינברה תרעה) ערואמה לכ תא ריכזמש

 .(ןפרעווטנאמ

 : 11 דומע ישש קרפ ינש ךרכ

 לי'צז רפוס ןמסוז יבר וניבר לש ןמוי

 לכ יניעב ןחל ינתנ 'הו ,שקאפ ריעל ןווכמ אלש יתאב ג"ירת לולא ח"רעב

 ,ותב יל ןתיש ובל לע ורבד ותליהק ינבו ,יריכממ 'יה רבכ י"נגה ימחו ,יאור

 יתשרד אל רשא ןושאר םעפב יתשרדו ,ץימא רשקב יתרשקתנו יהיו רמא 'הו

 .לודג דובכל 'יהו ,םלועמ

 'ה רשאכ ,ק"פל ר"ידת תנשב םיטפוש 'פ הפ יתשרד רשא ןורכזל בותכא]
 םע רשקתהל שדק תיב יתינבש רבד אצי 'המו ,תעד ילבב הנה אובל יכרד ביסה

 .'ה להק ינפל שורדל יתדבכתנו ,ייחת העונצה יתשא

 סלוטבא יברד הירב רב ארזע יבר ,אדירפ יברל ןנבר היל ירמא ,החיתפ

 ,'וכו יאי ןהבא רבו ןיירוא רב יא 'וכו רמא ,אבבא יאק ארזעל ירישע אוהד

 ע"שבר ,ה"'בקה ינפל י"סנכ הרמא ,ךילע לב יתבוט התא 'ה 'הל יתרמא רמאו חתפ

 הבוט קיזחמ ינא ןיא ,ךילע לב יתבוט הל רמא ,םלועב ךיתעדוהש הבוט יל קזחה

 המה ץראב רשא םישודקל 'אנש םלועב הלחת ינעידוהש בקעיו קחצי םהרבאל אלא

 .(ג'"'ג תוחנמ)

 םג םדא ינב םג ,דלח יבשוי לכ וניזאה םימעה לכ תאז ועמש ,ט"מ םילהת

 ינזא לשמל הטא ,תונובת יבל תוגהו תומכח רבדי יפ ,ןויבאו רישע דחי שיא ינב

 ןיא טוקליו ,תומכח רבדי יפ ומצע לע רמאי ה"עהדש אלפנ .יתדיח רונכב חתפא

 .י"נב ינפל השמ םש רשא 'ותה תאזו 'אנש ,הרות אלא תאז

 הונע התילכת הרותה ,ת''מ שיר 'יעו ,תווינעה תוירסומה תודמה לכל שאר

 םדאה לכמ דאמ וינע השמ שיאהו וז הדמב קר השמ תא חבשמ 'הו ,הארי הרתכו

 בתכ לבא ,ז"עע ולאכ האגתמה לכ ,בל הבג לכ 'ה תבעות תואיגה ךופיההו ,'וגו

 וניצמ יכ ,/ה יכרדב ובל הבגיו םדאל הבוט הדימ תואגה םג םימעפלש ב"הוחה

 ינינעל) 'ה דגנ לבא ,המ ונחנאו רמאו קתש ודובכל עגונש המ ןינעל קר השמב
 "םדאה לכמ דאמ וינע השמ שיאהו,, ,םתייה םירממ לארשי לכל רמא אלה (םימש

 רובעב אל לבא תוימשג ירבד רובעב "המדאה ינפ לע,, עגונש המ ןינעל קר לבא

 םדאב ןותחתה קלח הז "שיא הטמל ויצחמ ,םיקלא שיא,  שרדמ כ"זו ,תוישפנ

 ושפנו ולכשב "הלעמל ויצחמ, לבא ,שיאל ומצע תא בשיח םש ,יימהבה ףוגה

 ןיבהל ךירצו ,תינימשב הנומשמ ח"תל ךירצש (א ה הטוס) ל"זח ורמא רבכו ,"שא,,

 ךופהל עדויה ח''ת הזיא (א דיק תבש) כ"זו ,הכב םעפו הכב םעפ וכרד ליכשהלו

 םעפ ויתודימ ךופהל עדוי םאו ,שובלמ וארקנ תודימה לבא ,אלפ אוהו ,וקולח

 .תמאב ח"ת הז הכב םעפו הכב
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 םיאולימ

 םילודג םוקמבו ךלמ ינפל רדהתת לא (ד"פ רבדמב) הבר שרדמ תנווכ הזו

 יבצכ ץרו רמנכ זע יוה ןנינתו ,ה"בקה ינפל ו"ק ד"וב ךלמב םא ,דומעת לא

 אולה ,אלפ שרדמה .םוקמה ינפל תואיג ןיא יוה ,םימשבש ךיבא ןוצר תושעל

 םדאל תואג 'יהיש דמלל הצר םג יכ הארנו ,םישרפמב ןייע ךפיהל 'יאר ארקממ

 םיקלא יחבז (אנ םילהת) ייפ (ל"'צז רפוס בתכה אוה) י"נגה ו"מדאו ,םימש םשל
 ,הזבת אל 'ה הכדנו רבשנ בל ,ךחור רבשנב הזבת אל םיקלא קר ,'וגו הרבשנ חור

 דומעלו רדג רודגל תואגתהל ךירצ אברדא זא יכ ,םשה לולח הז חכב 'יהי אלש

 .ק"ודו ץרפב

 ש"של ותנווכ קר םאו ,םילודג ינפל דומעל האגתמש םיברב שרודה הנהו

 ,הדובעו הרותל םהינב ובדניש תובאל וא םיריעצה םירוחבל םירפוס תאנק 'יהתש

 למ לכ (ב אצ ןירדהנס) ל"זח כ"'זו ,רוחא גוסיש ימ שנעיו ,תואגתהל הוצמ יזא

 אל יכ הנווכה ,ותוא ןיללקמ ומא יעמבש ןירבוע וליפא דימלת יפמ הכלה ענומש

 םיכרד והזיא רוחבל ולכוי רשא םילודגה וב םיאנקמש הכלה רמאיו שורדי םא יד

 רשא םינטקה םינב דגנ רוחא גוסי םא אטחי םג ,םהיבא תושר אלב דבלב וכליש

 וינב םג ךירדמש באהל םיאנקמ ןיא יכ ,םהיבא יפנכ לצ תחת םידמוע ןיידע
 .ק"ודו הדועתלו הרותל

 הוצמל יכ ,התוחפ הדמ וז ןיא רמנכ זע אהיו יראכ רבגתי םא םג ןכ םאו

 ינפל כ"שכמו ךלמ ינפל רדחתת לא רמאו ,ה"בקה דובכל השעש רובעב בשחי

 תואיג ןיא אלא ,ךופיהל הזו ,יבצכ ץרו יראכ רבגתה ןנינת אה השקהו ,ה"בקה

 .ק"ודו תואיג הז ןיא םימש םש רובעב תוזע תודמ םא ,םוקמה ינפל

 םילבקמ םה םא ,םיעמושה ימ םג עדיל ךירצ זא םוקמה ינפל האגתמ םא לבא

 םישנא םיעמושהו םוקמה 'יהי םא יכ ,הרידאהלו הרות לידגהל םשור השעיו םירבד

 דובכל קר ש"של הז ןיא יכ תואגתהל רוסא זא ,וירבד ויהי םנחב רשא םיאטח

 ,הארת רשא םוקמ לכב ךיתלוע הלעת ןפ ךל רמשה (האר 'פ) קוספה כ"זו ,ומצע

 לככ השעת םשו ךיתלוע הלעת םש ךיטבש דחאב 'ה רחבי רשא םוקמב םא יכ

 כד ,תואיג לע רפכמ הלוע (ז"פ הבר ארקיו) ל"זחא יכ הנווכה .ךוצמ יכנא רשא

 םוקמ לכב ,תואיג "ךיתלוע הלעת,, יללוא רהזהו רמשה רמאו ,םכחור לע הלוע

 םוקמב םא יכ,, תואגתהל רתומ ז"דע קר ,וב רהזה 'יהיש םוקמ הזיא ,הארת רשא

 תאריו ,י'הב רחוב דוע םוקמה רשא הז םוקמ 'יהי םא "ךיטבש דחאב 'ה רחבי רשא

 ךוצא רשא לככ תושעל לכות םש יכ ,ךיתלוע השעת םש זא ,םב ססונתמ םימש
 .1 (םויסה רסח) [ק"ודו

 תואצוה לכ יל ייהש יל 'ה השע תובוט המכ ,שקאפ ריעב יתנותח 'יה ולסכ 'ו

 הרות דובכ 'יהו ,םימי הזיאב יתלבקש ןוישר ןינע םג ,לודג דובכב תואמ המכ

 דימתו ,תבשו תבש לכ דומלל יתלחתהו ימש לידגה ,דובכלו ןחל יננתנ 'ה ,דואמ

 ,רשיפ לשיפ םירפא יכדרמ ה"ומ ג"הרה י'ע (ירסרת ףנכ) "רשנה, ןוחריב םסרופ שורדה 1

 . .ל"'צז וניבר ןתח קניי 'קד ברה םרמע 'ר גיהרה ןב ,ל"ז קאטאפדשוראש 'קד בר
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 דע ןח יל ףסותנ םויו םוי ידמ ,יפמ 'ה תרות עומשל םישנו םישנא תואמל םיאב

 המכ ,םיארי ושענו הבושתב ורזח םיעשר המכ םיעמושה בלב םשור ושע ירבדש
 .ח''תל ושענ הברה םגו ,ןהיתורעש וחלג םישנ

 תב םעו ,י"נ ? לשיפ ינב רוכבב 'ה ינכרב ןמזה ךשמב ,םינש 'ג םש יתבש

 הנכסב יתייה ינא םג ,התאפר 'הו הנכסב יתשא הלחנ ןמזה ךשמב ,'יחת 5 לרימ
 -- וילע רומאל ונלחתה רבכ ,י"1 לשיפ ינב םג ,ינרזע 'הו ל"ר הרכסא ילוחב

 | .רזע 'הו

 םיאב יריע ידבכנ ,שאלאה הפ ןאכל אלפ ד"ע םג יתלבקתנ ב"וטרת תנשב

 דובכב ולסכ 'ו הנה יתאב 'יה 'המ יכ יתיאר ןעיו ,םהילא ךלאש ושקבו שקאפל

 ,םולש בקעי ומש יתארק ,ןב יל דלונ תודלות 'פ שקאפמ יתעיסנ םרטו ,ה"ב לודג

 .כ"חא םישדח הזיאב ינממ חקול ר''הועב

 דפסהב הרבקנו ,הרהטב ה"ע דכאי הדוסחו העוגצ יתשא הרטפנ הכונחד 'ב

 ןוגיו רעצ בורמ ,יתאצמ ףלאמ תחא יכ ירבש לע יל יוא ,יריע תונב לכמ יכבבו

 | .חכ ףעיל ןתונ ,ינרזע 'הו יתלחנ
 .סנ יל השע 'הו ,הלגעה ךפהנו ,ןאכל עלעצעקמ ךרדב יתייה רדא ח"רעב

 ןסינ 'ו םויב ,שקאפ ריעב 'יחת הרש תינברה ה"ע יתשא תוחא יתאשנ ןסינ 'ב

 יתעסנו ,תצק קלחנ עצמאב קר [אנוד רהנ לע] (סאטשזייא) לודג חרק דמע ןיידע

 דוע םא ו"חו ,חרקה ךלה רהנה תפשל ונעגה טעמכ ,הנטק הניפסב רהגה ךותב

 ימע 'יהי ןכ ,םימ תלובשמ ונלצה רשא 'ה ךורב ,ונדבא ונלוכ ,רהנה ךותב ונייה

 .ןמא ,ותארילו ותרותל יניעו יבל רהטיו

 .הכשנ אלו הידגבב שפתו לרימ יתב לע בלכ אב טבש ו"ט

 ינרזע 'הו ,דואמ (תבכרב) ןהאבנזייאב יתלחנ ק"פל י"טרת ינש רדא 'ט םויב
 .יתיבל בוטב יתאבש ה"ב

 םירש ינפל שאלאה הפ תסנכה תיבל ךוניח יתשרד א"כרת זומת ח"רב
 .ינרזע 'הו ,םע ןומהו

 ,+ לזיר יתבו ביל ףסוי ינב סנב יל ודלונ ק"פל ך"רבת י"במל ה"ל םויב
 .השודקב םלדגל ינכזי 'ה

 ,ל"ר ןעסיירפ ילוחב י"ג ביל ףסוי ינב לפנ םואתפ עתפב ג"כרת םירופב
 .האופר חלשו יה ינרזעו ,ייה תמ טעמכו

 דע ל"ר םיער םיעצפ 'יה יפוגב םגו ,ףרוחה לכ יתשא הלחנ ד"כרת ףרוחב
 .וניאפרו ,ינרסי רסיש 'הל הדואו ,ץיקה

 שורדאש ושקב םש םיאריה םידבכנו ,* גרובנעסייוו ריעל יתעסנ תקח 'פב

 ,ויבא ינפ לע ובאב רטפנ ,(תישארב ס"ע םירפא ןורכז לעב) ראווראש 'קד ברה אוה 2

 .(126 'ע) ב ךרכ האר ,ו"נרת ולסכ 'ג

 .ז"'צרת רייא ז"כ הרטפנ ,רשיפ םרמע 'ר ג"הרה תשא 33

 ,ךיירטסואב הנחמב הרטפנ ,אקאמ 'קב יבא ,ל"ז סעקשאפ םייח לאכימ 'ר ינברה תשא 4

 .ה"שת תבט ט"כ

 .(101 'ע) ב ךרכ האר ,ל"ז רשיפ בילטוג יבר צ"הגה לש ובשומ םוקמ 5
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 ע'ע 'ה ינרזעי ןכ ,ה"ב םשה שודיק 'יהו ,תואלפנב יתשרדש ימע 'יה 'הו ,תבשב
 :חאריהו הרותה ןרק םירהלו ,ומש שדקל

 וחמש ץרא ינואג ה"ב רשא ,רזעילא טוקלי ןושאר קלח ץיפהל תעכ יתיכז םג
 .ע"ע דמללו דומלל םירובח יראש רואל איצוהל ינרזעי 'ה ,וב

 י'האריה דומע,, ןוחריב וניבר םפריפש ארוק-לוקה .חסונ

 =  ינש קלח /ירזעילא טוקלי, ורפס תעפוה תארקל

 עידוהל יתאב כ"'ע ,הנוגי אל חרכהה ורמא רבכ ,בורקלו קוחרל םולש םולש
 ,ןושאר קלחכ ותנומת רזעילא טוקלי ינש קלח רואל אצי םימיה ברקב י"הזעבש
 [זעדלוג] .ג 1 ןושארמ רתוי אל וריחמו ,תומכב ןה תוכיאב ןה ה"ב תאש רתיב
 חרכומ ינא ןכ לע קוצמבו רוצמב םלועהש ר"הועב ןעיו .וו.ע [רציירק] .ק 0
 ילע לטומ רשא םיבורמ תואצוה הפיע אשמ ילעמ לקהל ,הרות יבהוא לכמ שקבל
 טרפב ,בשחי הבר הוצמלו ,ידעב וחוכמ דחשל רבדה לקנ דחאו דחא לכלו ,םלשל
 יואר רשאכ ,םימותח ףוסאל רשפאד המ לכב ידעב ולדתשיש ארקא יערלו יבהואל
 םיזירזו ,חבושמ הז ירה רפסל הברמה לכו ,ויחא תא שיא רוזעל םיערה קוחמ
 ק"הבר הבהאב םתוח ,םכל םלשי 'הו ,הוצמל םימדקמ

 לז רפוס פ"מ ו"מאאב ןמסוז

 תועובש גחב ,שקאפ קי'קב. ל''צז ןמסוז יבר וניבר שרד רשא השרדמ עטק
 | 6 ם'חרת תנש |

 םיטפשמו םיקח לארשי לכ לע ברוחב ותוא יתיוצ רשא ידבע השמ תרות ורכז =
 | | .(בכ ג יכאלמ)

 ימרכ םילבחמ תותכ תותכ ומוקיש ךיא ,תולגה תוכירא ותאיבנב האר איבנה
 ,תאזה הרותה תא בתכ ותנובת בורמו לודג םכח 'יה השמש ,ורמאי תחא תכ ,'ה
 ,הלודגה תסנכ ישנא דע 'וכו עשוהיל םרסמו הרובגה יפמ יניסמ םלבקש אלו
 אלו ,ותוא יתיוצ רשא ידבע השמ תרות ורכז ,לארשי םעל איבנה רמוא םתמועל
 ,ודבע השמ י"ע םימשה ןמ איה הרותהש ונימאי רשא הינש תכ .ורמא ומצע יפמ
 ,םתלחנבו םצראב המה לארשי ינבשכ םא יכ הנתנ אל הרותהש ונעטי םה םנמא
 םש ץראל הצוח רמה תולגב ןכ אל ,המילש החונמב ותניאתו ונפג תחת שיא
 ותוא יתיוצ רשא ,איבנה שיגדמ הזל ,הרותה יקוח תא רומשל םהילע הבוח ןיא
 אל הרותהש ,ישילש תכ לש םהיפב הנעמ שי דוע .הממשו רבדמ םוקמ ,ברוחב
 םע ןכ אל ,ץרא ךרדב םשו די םהל ןיא רשא שרדמה תיב יבשויל אלא הנתינ
 אלש ענמנה ןמ םהל ,הנה תחאו הנה תחא םיעסונה ,ץראה ירחוס ןומהו םידבועה
 יתיוצ רשא ,איבנה רמא םהילע ,תוריבע המכב ולשכי אלו תופירט ילכאמב ולאגתי
 לארשימ דחא ןיאו ןועמשי לודגכ ןטק ,םיטפשמו םיקוח לארשי לכ לע ברוחב ותוא
 .ללכה ןמ אצוי

 .הטעט 'קד ברה ל"צז רפוס בקעי .םהרבא 'ר צי'הגה ,וניבר דכנ לש י"תכמ קתענ 6
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 שקאפ תרכזמ

 : 23 דומע ישש קרפ

 זאהידעלעפ תליהקמ תונבר בתכ

 ק"פל א"מרת יחיו רדסל בוט יכ וב לפכנש םוי ה"עב

 ונתדע ילהנמ חור תא 'ה ריעה רשא ,וב החמשנו הליגנ 'ה השע םויה הז

 קידצ ןואגה ברה הנה ,רומאל המכחב וחתפ םהיפו ונתליהק ינב לכ תא ףוסאל

 וכרדכ ונילא רבוע הז שודק שיאו ונל בורק אוה ,י"נ שאלאה ק"קד ד"באה ע'סי

 רשא םירוהטה וירבד ףוצ תפונמ םועטל וניכז םימעפ המכו ,םיברה תוכזל שדוקב
 'ה ונענמ םאו ,ונישפנ הואת ןזוא עמשמלו ,ונבבל ירדח ודריו וב רביד 'ה חור

 הירק תילע ול השענ ,ותבשב תבש ידמ תאזכ עומשל דימת רנ תולעהל דובכמ

 הזל ,וכרד הרוי תמאהו ,ונילע םג עיפוי ותרות רואו שדוקל רבוחמ תויהל הנטק

 בר יח שיא ברלו שארל ונילע לבקלו אניהד יבגל ברקל דחא הפ דחי ונמכסה

 לודגה רואמה ברה וניברו ונירומ ונינודא ה"ה ,לארשיב ליח השע רשא םילעפ

 ןואגה תוילגרמ קיפמ הפ אשירפו אדיסח םירפס אלמ אנצ םירה רקועו יניס

 ,א"עי שאלאה ק"קד ד"באה חרזיו י"ג רפופ ןאנסוז ומ תיישקכ םסרופמה

 ךרואל שאלאה ק"קב חרזי ותרות רוא רשא ימי לכ ומכש לע תונברה תרשמ וננתנ
 הרותה ךרד לע קדצ ילגעמב ונלהנל ותקדצו ותמכחב עיפוי ונילע םג ,םינשו םימי

 תותבש המכב הארי תואלמו תוידומחה ויתושרד םע ונבבל תא ביהלהלו ,האריהו

 י"נ ןואגה ו"מאל תולעהל ונמצע םיבייחתמ ונא ונתגשה ךמ יפלו ,הנש לכב
 ונחנאו ,הפיאה תירישעכ הבהאב לבקי ו"מא רשא ,הנשל ו"וא כ"ז םישש ךס

 ,'ה תדובעל םיעגונה םינינע לכב י"נ ונרואמ וננודא לוקב עומשל ונילע םילבקמ

 ,םהילע ותודע ןתי י''נ 'גה ו"מא רשא םתוא םא יכ םיניידו םיטחוש לבקנ אל םג
 הרומו בר וגל בישוהל השודקה ונתרות ןרק םירהל ונלובג תא 'ה ביחרי םאו

 אוה יוארש ורקיב ץפח י"נ ןואגה וננודא רשא תא קר לבקנ אל זא םג ,ונריעב

 ונבהי ונכלשה י''נ ןואגה וננודא לעו ,ונכותב תדה ישרש קיזחהל אלטציא ותואל

 יבקעב ךלנ אלש 'ה תדובעל םיעגונה םינינע לכב אחיקפ ןיעב ונילע חיגשהל

 וננודאש ומכ 'ה ןתיו ,ו'ח םישודק לארשי יגהנממ רבד םוש תונשל םישדחתמה

 ,תראפתל ונתדע חרפיו ץיצי ןכ ,הרטעו רזנל הראפת תריפצל ונל 'יהי י"נ ונרואמ

 י"נ ונברו ונרומ וננודא לובג םג ,ןוני אב ידע תמאב תדה ירמוש תויהל הכזנו

 תואכ ,לבת ינפ לע ויתוניעמ ץיפהל הכזיו האריהו הרותה ןרק םירהל 'ה ביחרי
 םבר לומ קוחרמ םיוחתשמו ,ותולשל םיחמשה וידבע שפנ תואכו הרוהטה ושפנ

 םותחה לע םיאבה ,םירוהטה וירבד תא אמצב תותשל םיקקותשמהו י"נ ןואגה

 זאהידעלעפ ק"קב ןעסקאדאהטרא להק ילהנמו יבוט | .ונתליהק ינב לכ תדוקפב

 ק"הר קנארפ לאיחי םואנ

 ןרעק ןמפיל םואנ רעייפ רעב םואנ
 גרעבסייוו לפאק םואנ | ןהאק יבצ םואנ

 םותחה לע ואב ב"מרת תנשב שאלאס-דאבאס תליהק לש תונבר בתכ לע

 םהאב שרעה רגניוועל ריאמ זנאג ףסוי םהרבא
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 : 27 דומע

 רנימאס הנוכמה םינברל שרדמ תיב תמקה תודוא שדוק תורגא

 ק''פל ז"כרת ש"דא 'ה ק"שמ ה"עב
 הלוגס םעב ביבחה הלודגו הרות םוקמב הלהתלו םשל ייהיו הלס ט"כו םולש

 ה"ומ ת"שכ יקבו ץורח ג"האמה ןואגה ברה ישפנכ יביבח ברו ידידי דובכ
 .א"עי טסוח ק"קד מ"רו ד"בא י"ג קיש השמ

 ןורחא לע בישא הנהו ,ןושארה תרגא םגו רבעה 'ד םוי ןמ ה"יג ינעיגה

 .יפט רימח ארוסיאמ ישורפאל ל"יייקו ה"ועב תונוע ןובשחל ןושאר אוה יכ ןושאר

 רעגנירייג ןמ תרגא ונינפל הארוהו להק יפולא לא יתארקנ ק"שב םויה הנהו

 רנעמ-סגנואיורטרעפ יד ןאפ רענייא אוה יכ וב בותכו א"'עי יפמאטש ק"קב ק"הר

 ,ב"פ קריצעב רובע רבדמ אוה תויהל ה"רי איירעטלאהטאטשה ןמ םינוממה

 30 םא אובל קריצעב לע הנוממה 'יה אוהו ה"פפ הנוממ ומצע ב"פב המודמכו
 ד"בא ברה ולאשי להקהש ותלאשב ושפנ התעמו ,העודיה הפיסאל הזה שדוחב

 םא בוט רתויו 24 ןעד דע הבושת ול ובתכיו להקה יבושחו הרות ינב יראש דועו

 איה הלאשה ןכותו .פ"אפ רבדל 27 םא םויב ןירג לצא ולצא ב"פל םמצעב ואובי
 ולדגי ובו ראנימאס הזמ תושעל ה"רי ה"טשה םיצורו עודיה תועמ ןאכ שי ןעי

 םינוממ םינברה ויהיש 'ב -- שטייד ודמליש םשור םוש וריכזה אל -- עגיטכיר םינבר
 המ ל"נה רעגנירייג שקבמ תאזל .תועמה רתומב השעי המ 'ג ,ןעלושה לע

 .וניתמכסה המו הז לע בישהל וניתעד

 ק"הר (ןיצקה) 'קה ןעי תחא המכסהל וניתעד הושוה אל יכ תויהב הנהו

 ןפואה הזב לבא ב"פב ראנימאסה 'יהיש ותעד הזש רמא י"נ רעלדא ןרהא ה"ומ
 כ'"'חאו ,ייהיש ימ 'יהי בר לצא םינש השלש ונייהד ,םינש העשת דומלי רוחבה יכ

 שטייד תובורעת םינש השלשו ,ב"פד ג"הה ברה לצא 'מג םינש השלש דומלי
 ודגנ יתדמע יכנא יכ תויהו .המכח לכב יקב ייהי ןעמל ואולימב קר וטושפכ אלו
 םיפוצר םינש שש דומלי םא הרתה ול ייהיש ונל יד יכ ענמנה ןמ אוה יכ דצ דועו

 יכו ראנימאס ארוק ה''רי ה"טשהש המו .םירחא םירבד דומלל וחירכנש אלו 'מג

 םידמולה םירוחבה לכ םירוח ינב בתכ ךלמה ונינודא אלהו ,שטייד דומלל םתנווכ

 םארגארפ ב"פ ק"קב יתתנו םארגארפ זא שקבו שטייד םוש ריכזה אלו דומלת

 המ םנמא הנהו .םדיב התלעו ללכ שטייד וב רכזנ אלו דומילה רדס 'יהי דציכ
 םירכנ לש האמח לכוא וניאש שיא לש םידיסח תנשמ ךכ אוה רבדנ המו רמאנ

 ת"כ רבוס יכו ,םירחאה ורמאי המ ש"כמו ותיבב תלוז רשב םעט םעוט ןיאו

 ותעדש יתעדיו המכ הז ותעד יתנבה .רחא ןפואב רבדי ה"פפ ןמלק 'רש י"נ המרה
 שי ימ לעו ה"ועב םישקבמ לארשיחו רבד שקבמ ןיא תוכלמה ה"ועבו הטונ ךכ

 .םימשבש וניבא לע תלוז ןעשהל ונל

 לנוארקי םא יתעדי אלו ,ה"יא 27 םא ב"פל ךלנש הלע להקה תמכסה הנה
 םש הלעי םא פ"כעו החותפ תלדהו יתוא חקול ןהאב ןעזייאה יל תפכיא המ לבא

 .ףוגה תואירב יל ןתי 'הו ה"ייא י"ג ת"כעמל עידוא המכסהב ה"יא רבד
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 אובבו הנכס וב שיש הלוח הזה ףרוחב יתייה ה"ועב ןושארה תרגא די'ע

 ג"ההמ הבושת ז"ע ונל שי םגו וב יתנייע ה"עב הטמה ןמ םוקל יתלחתה ותרגא
 איהש לעבה תרימא לע םידע 'ב ואצמנ םגו םיריתמה ןמ אוה םגו י"נ ב"פד
 ןעראמאקד ג"ההל םימעפ רבכ יתבתכ ,ןעראמאקב אוהש דחאה רמאו ונממ תרבועמ

 ה"יא ותבושת אובבו הבושתל בשק ןיאו לוק ןיאו ךרצנה לכ לע תודע לבקל

 .נ"לב הבוטל רבדנ זא

 אלש ןמז לכ ,םהיניב ןידה ןכו יל דגוה ךכ ותלעמ לאשש ןישודיק רודיס ד''ע

 ןמ 'ינששה םעפ תוריחל אציש דימו ןישודיק ול רדסל רוסא םימעפ 'ב דמעוה
 ןירוח ןב ותוא םישוע ןיא ןישודיקה לבא הלאש םוש יתלב שדקל רתומ עדנעסאה

 יתלבל ריהז 'יהי תאז םג ,יושנ ותויה ירחא םג הדמעהל ביוחמ תאז לכב אוה יכ

 .דנומרהאפ תושר ןתי םא תלוז ונידכ תויה םרט המותיו םותיל ןישודיק רודס

 .רתומ לכה הז תלוזו ,המחלמ לעבל רדסל אלש תישילש

 ךלשנ הזה תרגאו לצ 'ה לע קר קראמ טסאפ יתאצמ אלו הרוגס טסאפה

 ה"שד הציחנב ד"כ .המכשהב ךליו לעטסיקל
 1 הפי תוילגרמ דוד לארשי 'קה

 ק'יפל לרת םיטפוש 'פ 'ד םוי הטומראי ה"'ב

 תישקכ בגשנ קידצ םסרופמה לודגה ןואגה ברה יביבח רמו נ"יל ט"כוש

 .א"עי לילגהו טסוח ק"קדבא י"נ השמ ה"ומ

 הכ דע יתרחא ז"כבו קותמל שבדכ יפב וירבד 'יה יאדוובו ינועיגה ויתורקי

 םידבכנ הזיאמו י'נ ךייר י"ר ונדידימ הבושת לבקא דע יתנתמה יכ ובישהלמ

 םידבכנה הנהו ,לעהוא ק"קדבאגה תא רבדל ומילע יתדקפ רשא ק"פמ םינמאנ

 י'נ ג"רדה ירבדש הבושת ינעיגה ךייר י"רמ ךא ,טסעפמ ובש אל ןיידע ל"נה

 בותכיש י"נ ג"רדה תא ררועא התעו .? לעהוא ק"קדבאגה בל לע דואמ דואמ ולעפ

 ץמאתהל והוררועיש לעהואמ 'גהל םיעמשנ םהירבדש םינברה ןתוא לכל אנ

 וילא ומצעב אוה עסיש אנ בותכי ,י"נ 5 שטאקנומ ק"קדבאגהל טרפבו -- רבדב

 יתיאר + רהאווגנוא ק"קדבא ןואגה םגו -- הזה םויה תאזכ ול בותכא ינא םגו
 .ומשמ י''נ ג''רדה יל יכ וא ,א"עי לעהוא ק"קל עסיש 'כש ויבתכממ 'אב

 תוליהקה לכ םויהכ םא םג הנהו .ורמאמ םייקיש י"נ ג"רדה וב רוצפי ןכל

 הנה ,שממ תלעות וב ןיא ,ראנימעסמ בר ולבקי אלש םהלש ללאקאטארפב ובתכי

 ולבק םעה תוצרל ידכ רעמעמלאה תודוא םש 'יה שערה רשאכ שאלקימ ק"קב

 'רה לש ויבא .דועו םינחמה תלוחמ 'סו ץקל חפי ח"מעב ,גניזעפד בר צ"הגה אוה 1

 .ד"כרת ןסינ ד"כ 'ג .שקאפב ל"ז רעגניזעלש רעב השמ

 ,ל"צז לעהוא 'קד ברה ועל 'ימרי יבר םימחולה שארב דמע רשא לודגה ןואגה אוה 2

 .(וס דומע) 'ב ךרכ 'יע ,ד"לרת רטפנ .ם"במרה לע 'ימרי ירבד לעב

 .ל"צז םייח הנחמ לעב רפוס םייח יבר ק"הגה אוה 33

 ,ראווגנואל ל"רת תנשב זא לבקתנש ל"צז רמייהנמ יבצ םייח יבר םסרופמה ןואגה אוה 4

 .ו"מרת 'ג ,ל"צז שא םחנמ יבר ציהגה םוקמ אלמל
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 ,רהאק נ"כהבב םהל 'יהי אל םינש האמ ךותבש םרחב םהלש ללאקאטארפב ובתכו

 שיא לכ ראנימעסה םוקי ו"ח םא הזל ףסונ ,םינש שמח 'יפא תירבב ודמע אלו

 יהי ךכ י"ע יכ םיארי 'יפאו םשל וינב חלשי םיפיעס יתש לע םיעסופמ שיאו

 ,ן[רעסאקב בשילמ ראנימעסב בשיל רתוי בוט ורמאיו המחלמה אבצמ םילצינ םינבה
 ימו ימו םריע יבשוי לכ וחידיו םינימו םיסרוקיפא םתיבל םינבה ובושי בושו

 תא םינברה ורסאי רשאכ ךא ,ףדינ ץומכ אוה אלה ללאקאטארפה ירבדל עמשי

 ףידע והדידל יכ ראנימעסל םהינב וחלשי אל םיצירפהו םיעשרה יכ ןעי ראנימעסה
 םה ראנימעסל יכלוההו ,רעקינחעטו רעינאשניא וא ןטכער וא ןיצעדעמ ראטקאד

 םיחלושה םה תותבש יללחמ םהינב "היש וצרתי אלש לארשיב םירישכה ינב

 תובאה לע שנועה רמוחב ורימחיו רבדה ורסאי םינברהש תויהבו ,ראנימעסל םהינב

 םיעשרה קר םידימלת ואצמי אל יכ ,קיר ייהי ז"עה תיב ודסיתי םא םג זא םינבהו
 ןואגהש דואמ ץמאתי ןכלו ,ןויזבל קר תלעותל םהל 'יהי אל רשא םירומגה

 םהינשמ רבדה רומגי רשאכ זאו ץטאזפיואה םה ורבחישו לעהואל עסי רהאווגנואמ

 שדוחה תודעכ אוה הז רבד שממ הרוסא 'יהשו % םילהעצו 5ב"פ ק"קל בותכנ

 .לעהואב רבדה רומגל םהישעמ לכ וחיני וליא םילודגה לכ ןכלו ,ודעומב וב רמאנש

 בוטב וניאריו ומע לעו ותרות לע הערל םימקה תצע לכ רפיו ומע יכמותב 'יהי 'דו

 .םילשורי
 ותרות תשודק ריקומה ירבד

 ז שטייד ל"זאארוהמ ברהב דוד ןרהא 'קה

 םע דחאתהל םיכירצ ונא יכ %אקסילל םג רהאווגנוא ק"קדבא ןואגה בותכי

 .ל טעגיסל בותכל לכוי ... דובכ םהל קולחלו םידיסחה ינבר

 ה"ומ ת"שכ בגשנו קידצ יקבו ץורח לודגה ןואגה ברה 'ה דידי דובכל
 .א"עי לילגהו טסוח ק"קד מ"רו ד"בא י"'נ השמ

 םיבתכמה תא י"נ ןואגה ידידיל חלוש יננהו ,בוטה ומולש תא שורדל יתאב

 בר ברעה םיללמואה םיעשרהו ,ךרבתי ומש הזב שדקתי ילוא םותחל הוצמו
 םירקועו ם"וכע לש םהיתקוחל תומדהל קר ורבחתי יכ םהרבא ערזמ םניא 'ס יתלב
 הוצמל רזע 'יהנו 'ה ןתי ילוא ,וקיפשי םירכנ ידליבו ,'ה תדובעו הרותה רוא ה"ועב

 לש ןרוא וקלתסנ רשא םוימו ,ז"ע תדמוע הרותה לכ רשא הביבחו הרקי הבר
 ו"מ ןואגהו רפוס םתח ןואגהו טענב ם"רהמ ןואגה ומכ ,וללה תונידמב לארשי

 םינואג ראשו ץנימ ם"'רהמ ןואגהו ש"ר ירבד לעב ו"מ ןואגהו חקור ןמש לעב

 שרית יכ החפשו ,תאזה הנידמב רבג ךשוח וקלתסה תעמו ,השמ תרות יספות

 .ב"לרת תבט ט"י 'נ ,ל"צז רפוס בתכ לעב ןואגה ןרמ אוה

 .א"'נרת 'נ ,ל"ז ץ"כ םחנמ יבר לודגה ןואגה

 .ח"לרת 'נ ,ל"צז טומראי 'קד ברה דוד ןרוג ת"וש לעב קידצה ןואגה ה'ה

 .ד"לרת 'נ ,ל"צז אקסילמ שרה יבצ יבר ק"הגה אוה

 ₪ ₪0 0 .זימרת 'נ ,ל"צז בל בטיי לעב ק"הגה אוה
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 ,אגסי אפצוח אחישמד אבקעב ל'"'ז םרמא ןה ןהו ,םירכנ ידלי םהל ורחבו התריבג

 ול םג יכ כ"ג י"ג ןואגה ידידי רמ םותחי אנ כ"ע .ה"ועב הריפכ יכרד םהיכרדו

 חצנל הבהאב ש"'רד .ל"'נה ורמאנ

 30 קה יקלעמש לאומש

 א'עי שעד ק"פל ה"לרתנש תוחילסד 'א 'א םוי

 םסרופמה ןואגה ברה ה"ה לודגה וניבר דובכל םיננערו םינשד םינשה תכרב

 י'נ השמ ו"המ ת"שקכ ללהה תא וילע ןירמוג ןיא ללוכה םכחה בגשנו קידצ

 .לילגהו טסוח ק"קדבא

 ינוב תכ דגנ רבד תושעל ןינעב י"ג ג"רדה חלש רשא קתעהה םע ק'היג

 ןואגה ברה גניייל דימ יתבתכו םישודקה וירבדכ יתישע הנהו ,ראנימעסה לדגמה
 יתרצק יכ הזב םג י"ג ת"כעמ ירבדכ יתישעש קר ,י"'נ שטייד דוד ו"המ םסרופמה

 ו"יה םיכומסה 'גה םינברהל יתבתכ םגו ,קתעהה ןמ יתחלש רשא בתכמהב תצק

 ק"קדו 3: םאדרעטניא ק"קד ברה ונייהד ,ל"נה ןואגה ברהל תאזכ וחלשיש

 תובוט תורושב רשבתנו עמשנש ר"היו .:+ שאפאלו 35 שאמלאדיהו 3? ןאלטעב

 תולעל ונתא י'נ ג"רדה הכזיו םייחל בותכה לכ םע ומתחתו ובתכת הבוט הנשלו

 .ב"בות םילשוריל ברקב

 תיישדה ודבע ד"כה

 15 טענאפ לדנעמ םחנמ 'קה

 .ם

 שדיחש שודיחה טרפבו יניעב בטוה דואמו יתיאר י"'נ ג"רדה 'כש ת'חה

 הזו ולכ בישהל יאנפ יל יה אל ע"עלו ,הלילב איהש הדועסה ןינעב י"ג ג"רדה

 .ל"נה תודרטה לדוג תמחמ

 ריבעהל ךירצ .וידגבב העירק ערק הרובחה ינקזמ דאסא אדוהי יבר : 34 דומע

 ריאמ בקעי ר"רה תרעה) ו"כרת תנשב ח"לחש דאסא אדוהי יבר יכ ,סמלוקה ז"ע

 .(א"לרהמ דכנ קעשטיבוק

 .ה"לרת 'נ ,ל"צז שילוס 'קד ברה םייחה רורצ לעב קידצה ןואגה אוה 0

 .ז"סרת 'ג םאדרטניא 'קד ברה ל"צז וועל אדוהי יכדרמ 'ר צ"הגה ה"ה 1

 ,ןאלטעב 'קד ברה ,ש"ל ללה יבר לש ויחא ל"צז ןייטשנטכיל לפאק בקעי ר"גה ה"ה 2

 /'גדת ג

 .ט"סרת 'ג ,שאמלאדיה 'קד ברה ל"צז הטענאפ לאומש רשא ר"גה ה"ה 3

 ,ל"ז בוראבז 'קד ברה כ"חאו ,שופאל 'קד ברה ל"ז סייו שרה יבצ 'ר ןואגה ה"ה 4

 .ז"נרת 'נ

 .(ג"'הש) ה"מרת ח"לחש קדצ ירעש ת"וש לעב שעדמ ק"הגה 5
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 : 44 דומע

 םהילע ולבקי תוליהקהש ,לארשי ילודגמ אצי רשא בתכה ןגשתפ

 ג תדה ירמוש לש תונקת

 םידוגא םיחא ,םימלוע רוצ יעטמ רצנ ,תמא ערז לארשי ינומא ימולש

 ואצי םהינפל רשא םהיגיהנמו םהישאר ,השודקה הלהקמב 'ד םע ,םימיענ

 שיא שיא לארשי שיא לכ 'וכו ברה םשארבו ,הרותה ינקז םהינקזו ,ואוביו

 .ס"א ומדעב ןגי לארשי רוצ ,ומוקמ לע

 יריחב דחי םע ישאר ףסאתהב וכרענ רשא הלאה םירדסה !בקעי תוליהק

 דע ןנחתאו 'פ 'ג םוימ טסעפ ריעב ודעוותנש ,םיתע יעדוי הניב ישנא ,לארשי

 דבלמו .םולשה סלפב ולקשנו לכשה ףרצמב ופרצנו ונחבנו ,האר 'פ 'ד םוי

 לכל םתובשומל םבצמו תוליהקה דמעמ לע וקחתה הלאה םימילשה םישנאהש

 הונע בקע ומייק ,םהל הדמע םתמכח יכ םגהו ,וכלי תכלל חורה 'יהי המש רשא

 םהירבד ועיצה רשא דע ,בוט יכ םהישעמ לע רומאל תולודגב וכלה אלו ,'ד תארי

 תצעב כ"ג ונייה וניתצקמ רשאו ,'ד םע תולהקמב תרשל םידמועה ,מ"חה ונינפל

 תומילש עדונ הזמו ,הריעה הפ ונכרד 'ד בסה רשא וניתצקמו ,םיריבח דעווה

 'ד םע ברקל רושימב הדמע םלגר ,ושרדו ורקח תוליהקה תבוטל קר יכ ,םתודימ

 םרט ,םהיתונקת ירבד ונארק רשא ירחא ןכל ,הזמ הצקמ רשאו ,הזמ הצקמ רשא

 ,המה םיבוט יכ ונאצמ ,ףסכ ףרצכ םתוא ונפרצו וננחבו ,תוצוח יפ לע ואצי

 ומוקמ לע ואובי 'ד םע לכ הלאה םירבדה יפ לעו ,םולשהו תמאה ינדא לע םידסוימ

 : הביח לש האירק תושודקה תוליהק ילא ארקל בוט יכ ונרמא ,םולשב

 םהיפ לע ,לשומ טבשו שגונ חור ומב ואצמת אל יכ ,תונקתב וננובתהו ואר

 ,ויחאב שיא לושמ ילבמ ,דחא לגד תחת ןוכשל ולכוי םהינחמל לארשי תיב לכ

 תאזל .הרוא לע דיעת שמשה רשאכ ןתתימא לע םידיעמ ,הבירמה שא ובכי םהו

 קתמבו ,קוחל הלאה תונקתה תוליהקה ומישיו ,דחי םג םיחא תבש םיענו בוט המ
 אל ןבא םתוא דסייל ,הנינחו ןח חורב בוט חקלב והער תא שיא ךשמי םיתפש

 ירבד לכ ועבטויו ומקוי םהינדא לעו ,טומת אל רשא דתיו ,ןעצי לב להואו עסי

 .תוליהקה תונקת

 הלמ אלו הנקת םוש ןיאו ,דעווה ימי ךשמ הדוגאב ורמגנ הלא תונקתש ומכו

 -לארענעג] לכשהו תעדה חוכיוב הניחבה רוכב האבוהו הרקחנ אלש תחא

 ומק רשא תונקתהמ תחא ןיאו ,תחא הצעב ורמגנ יכ דע [עטטאבעדלאיצעפשו

 ,תחא הדוגאו המכסהב םתוא ולבקת ןכ ומכ ,םוטאנוטאראפעס ידי לע הדגנכ

 .םולשהו תמאה ,ךותה ידומע לע ונלוכ ,םולשה תוביתנ המה ןה יכ

 ישאר םהיבג לעו ,םידבכנ םיתב ילעב ,לארשי יחרזא וניחא לכ ונחנא םילחמו

 ,הרותה יכרד 'ד םעל ורוי רשא ,הרותה ינואג ירואמו ,תוליהקה יגיהנמ ,שדוק םע

 ארוק לוקה תא ונל רסמש אי'טילש ןייטשרפוק לארשי ר"רה דבכנה ינברהל ח"שת 1

 .וסיפדהל
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 ,וניתנידמ יריחב ולחה רשא הכאלמה עצבל ,שדוק םכידי ואש !םירבגה אנ ומוק

 הרותה י''פע ונל ותואי רשאכ תונקת ונל ןקתל לכונ יכ !ונל 'ד ביחרה יכ ואר

 םהילצב רשא הנידמה יקוח י'פעו ,םולש 'יתוביתנ לכו םעונ יכרד 'יכרד רשא

 .ה"עב םיסוח ונא

 .תוליהקמ לכ םהיפ לע יכ ,לארשי הנחמ ברקב הלא תונקת םיקהל זוע ורזאתה
 אל ןכל ,המילש םתרוכשמ 'יהי לארשי רוצמו ,הוחאו הבהאב חטב ונכשי לארשי

 לארשי עישומו 'ד םכינפל ךלוה יכ ,ףגנ ינבאמ ודרחת אלו וזגרת אלו ופעית

 .םרוי הלהתו םשל לארשי ןרקו םירבעה הנחמל םולשה בושי יכ ,ונידעב רומגי

 םעה תא וטפשו,, 'פל טסעפ הפ םימתוח ,'ד תעושתל םיפצמו םילחימה ירבד

 .[ל"רת תנש] "קדצ טפשמ

 ליצז ס"מרהמ ג"הב ןימינב לאומש םהרבא קה

 לילגהו באטנאס ק"'קב הנוח ץישפיל ןתנ קחצי 'קה

 א'עי לילגהו טסוח 'קב הנוח קיש השמ 'קה

 יוברעוו 'קב הנוח רעמייהנאמ יבצ םייח 'קה

 שולוס 'קב הנוח לאומש 'קה

 אקסיל 'קב הנוח ןאמדירפ שריה יבצ 'קה

 יולרע 'קב הנוח םייוו יבצ ףסוי 'קה

 טעלעפרעוו 'קב םיובנענעט ףלאוו באז 'קה

 םילהעצ 'קב הנוח ץ5 םחנמ 'קה

 שקאפ ק"קח ראגנוא לאוי 'קה

 טומראי ק"קח שטייד דוד ןרהא 'קה |

 ייקאט ק"קב הנוח רעדעפנאפ 'דוהי ןועמש 'קה

 לילגהו ינעמרוסוב 'קב הנוח דעירפ ןרהא 'קה

 .םיבתכמ :18  דומע

 זס

 .: ייחיש ינב יבוהאל םירופ תחמש

 ! ט"השדחא

 םא [זט "ס] שאמ לצומ תריקח ד"ע הלודג 'ישוק תונמ חלש ךל חלשא
 ולכאי ךירצ כ"א ,ביטה ש"ע 'מ ףד תומבי 'סמב אלפי כ"א ,פ"אכמ רתוי םישדקב
 פ''אכ ךות עמשמ םהב רפוכ רשא ולכאו כ"עב פ"אכ ךות הליכא לע וינבו ןרהא
 .? ק"ודו

 ,םידקש השעמ ךילדניק חלשאו י"נגה ינתוחמל םירופ תחמשו ש"ד יננהו
 .ושפנ תואכ ףוגבו חורב ונקזחי ה"בקהו ,ל"נה 'וקב 'על לחמיו

 .שאלקימנעס 'קד ברה וימח תיבב ודועב ,ראווראש 'קד בר ל"צז לשיפ ר"גה ונבל 1

 .תומבי 'יע ה"ד ז"ט ןמיס ,שאמ לצומל ויתורעהב רתוי ראובמ 2
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 ,םב הקיקח םוש "יהי אלש החגשה ךירצו בטיה עובקל ךירצ ,תורונצה ד"'עו

 םוקע םאו ,םוקע אלו הוש 'יהי ףוסב םגו ,ילכ 'יהי אלש ,ןטק רבד לבקל לכויש

 ןגיטשה לע םימ לופתו עקרקה לע רונצהמ םימה לזיתו דואמ "ףעיש,, 'יהיש ךירצ
 .'וכו

 'ד .םויב ה"יאו 'וכו יחל הכ .קאלוא ק"קב םיבר תוכזל יתיכזש 'דל הדואו

 ריעל עסנ 'יחיש ךיחא ,ייחיש ביל ףסוי 'ר ינב לש הנותחהל עסינ (לולא דוי)

 ריעב ,ב"יכ קידצ תכרב לבקל ט"יאל 'יחיש לאוי וניבר ןואגה ח"ומל שקאפ

 .םכילע ןיתמנ ןידעגעס

 ,ךקשנמה ךיבא הכרבבו הבהאב םתוח

 ל"קוצז לשיפ ה"ומ ו"מאאב ןמסוז

 חס

 .ק"פל ג"מרת האר 'ה םוי ,ה"ב

 ,:י"1נ יבצ ףסוי ה"ומ ףירחה יחא ןב יבוהאל ט"כוש

 הביח לש האירקב ךתוא ארקאו ,:י'נ ינב תנותחל עוסנל תושישאב ינוכמס

 .םיבהאב סלעתהל אבל

 םירמאנ יכ ,וב יתחמשו יתיארו ,ת"ח 'ה תוכרב אלמ ךבתכמ יתלבק תעכ

 ררועא בטיה יתיארש ךל תוארהל קרו ,יתודרט רעשל לכות לבא ,רשי ךרד לכשהב

 לארשיב לוחל הנוז םש לכויש ןעי ,ב"פב ךל יתארהש (ב זע) ןישודיקב ארמג פ"ע

 ףועב םג כ"א ,המהבב ףיסומ יחה ןמ רבא םש ןאכ םג כ"א ,ןהכב ףיסומ ארקנ

 .ק"ודו ףיסומ ארקנ כ"ע ם"וכעב םג המהבבו לארשיב לח רבכש

 הנוז םש לוחל לוכי הז ףוג לע 'יה םש השאב אמולשב ,קלחל ךנוצרב ילואו

 .קחוד הז לבא ,חנ ןבב ח"המבא לוחל א"א ףועב לבא ,לארשי תשא התיה םא
 טחושה ךדידל כ"א ,יילכש [רבד] סרדנש ףועב (א דל) הציבב כ"שמ הנה

 (א גע) םיחספ 'יעו ,שדח רבד הז ,ינהמ אל דיבע יא 'ירמאד ןעי לוספ תבשב ףוע

 ךירצד ןויכ השקהש תנכוסמ טחושה (א הכ) הציב י"נפ 'יעו .ק"ודו ןוקית יאמ

 .בשוימ ךדידלו ,טוחשל רתומ המל הקידב

 תיאר םא יכ ,(ג"פ גכ ללכ) מ"לעא ללכ ,הנקמה רפסב האור התא ןיאש יתיאר

 .ט"ירהממ עדונש המ ד"וחמ תאבה אל

 'קהבר הבהאב םתוח
 ו"מאאב ןמסוז

 ינתחל 4/5 עובש לכ ןתונ ינא ןיידע יכ ללכ א"א תעכ תודבכנ תודוא
 .י"'נ בקעי קחצי 'ר ףירחה

 ,ל"צז םייח הנחמ לעב קיהגה ןב ,ןאשמאש 'קד ברה רפוס יבצ ףסוי 'ר צ'הגה אוה 1

 .ב"פ תבישיב דמל ודועב

 .ג"מרת לולא 'י םויב שאפאלב המייקתנש ,ל"נה רפוס ביל ףסוי וניבר 2
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 טס

 .ךתיב ינב לכ םע :י"נ לודגה ברה ינב יבוהאל ט"'וימש ה"ב

 ךדיב ללכ ,יחל הכ ,ה רבד שרדיל םיבר תוכזל תיכזש ךבתכמב יתחמש

 העבש שפנ יכ ,עומשל וואתיש ידכ הברה ןמז שורדלמ תעכ ךמצע רומשת ,טוקנ

 דומלל לגרתת קרו ,רומשל ךירצ ךפוגל םג ,הרותב לודג ללכ ,?תפונ סובת
 ןויעב רועיש ,הברה קסופ דומלתו ,הרותל רקויה ןמז השרדב תולבל אלו הדמתהב

 םא יתעדי אלו ,לודג תילכת שי הזל ,ת"ח לודג הזיאל בותכל לגרתו ...קדה

 .י"ג 5 ב"ייוו ןואגלו י"נ ב"פ ןואגל תבתכ רבכ

 טעמלו תובוח לכ םלשל בוט ,תוגאד ךל 'יהי אלש בוט המ ןוממ ןינעב

 הפקהב חקיל לכואש םג ,ףרוחב שובלמ אלב ךלוה ינאש םינש המכ ,תואצוהב

 םאו ,םינתונש המ קופיסה השקו ,הסנרפ ןיא רעצב םלוע יכ ,ינוצרב ןיא לבא

 אהי א"פב א"שמכ ,ליגרת ךינבל םגו -- ורמאי המ שובלמ השעי ברש םיאור

 לכב םכח אהת ללכו ,דואמ ךרצנ הז יכ םירפס חקיל בוט ,ךתיב ינב םיינע

 .קופיסה לע ךל ופיסויו םצמצמ התאש וארי הלהקהש ,ךנינע

 לבקת םאו ,דיתעה לע ללפתתו ,וגל השענ לודג סנ יכ 'ה ידסח לע הדות ןת

 .ךמע ביטח הברה יכ ,האנ תרגיא ול בותכ +קעב מ"רמ הנותחל גנודאלנייא

 ,ןירוסיה ינממ ריסיו ינאפרי ת"ישה ,תובוט תורושב דימת רשבל לכונש ןתי 'ה

 .תונוע תרפכל 'יהיש יאולה

 הלוגס ידיחי םע חומשל תודיסחב הכוסב גנעתתו גהב חמשת הכרבב םתוח

 ,ךדעב דימת ריתעמה ךיבא ,גחה תוקוח לככ ןיזופשאב

 ל"צז ו"מאאב ןמסוז

 גינאה טקיש 'ת לכאר ,ןעדראוועג ץלאטש טסיב אוד טנייש רימ 'יחת לריצ

 .ןעכטראוו גינאה ןייק אוד ,ןכוק

 .1 "1 ינב יבוהא ךמע 'ה ,ה"ב

 רוזעי ת"ישה לשרתת לא ,הוצמל ןימידקמ ןיזירז בישהל יתשחו יתלבק

 שקבי םאו הברה שקבי אלש י"ג יבוהא לע חטוב ינא ץמקל ןיא הז ןינעב ,הבוטל

 .הבוטל רוזעי 'הו ךירצ יאדוב

 .ראווראש 'קד תונברל הלע רשאכ ל"נה לשיפ ר"גה ונבל

 .(ז זכ) ילשמ

 .גרובנסייוו 'קד ברה ל"צז רעשיפ בילטאג 'ר צ'הגה

 .(97 'ע) ב ךרכ ויתודוא האר

 *- ₪2 ₪00 ₪ .ב"פ תבישיב דמל רשאכ ל"זגה ו"מאא אוה
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 = רוזעי 'ה ,םדוקמ ךל בותכא וא ץחרמל עסאש דע יתיבל עסית אלש יתעדב םג

 יל "ה ילע 'ה דסח לבא ,הברה בל ירבש תוגאד יל שי יכ רצו רעצ לכמ יל

 וצילמיש םהירבק לע ךלת ,ל"ז םישודקה יתובא תוכזב העושיל יל 'יהיו העושיל

 ו"מאאב ןמסוז 'קה .ךיבא דעב בוט

 ךירצש םדקמ תועמ שקבמ י''ג ןרהא 'ר ילוא ,?י'ג קידצה יסיג יבוהאל ש"'ד
 .ול ןתי -- ול

 אע
 .'א םוי ,ה"ב

 . ותיב לכ םע י"ג יכדרמ ה"כ דיגנה ינרותה יבוהאל בוט לכו ט"וימש

 תויהב תבש גנוע יל םרג אלש המ ,ובתכמ יתלבק שדוק תבש תסנכה םדוק

 יתייהש המל הנה אובלמ בכעתנ 'כש הביסה והזו ,הלוח 'ת הבושחה ותגוז
 ורזע חלשי ת"ישהו ,הלפתה ךותב היתרכזה רבכו ש"פר לחאמ ינא .חמש דואמ
 .הבוטל הרהמב

 אל ,םולכ תעכ תושעל אלש ץעימ ינא ? תונקל וא רוכמל םא 'כ לאושש המ
 בשוח ינא תאז לכב ,בצמה רפתשיש דע םיכירצ תונלבס תצק ,תונקל אלו רוכמל

 ,החלצה ול ןתיו רוזחי ת"ישה גאדי לא .רתויב לוזבש (סרית) ץירקוק תונקל

 . .. רוסמו ןמאנ יאבג יהיו

 לז רפוס לשיפ ו"מאאב ןאמסוז 'קה ,ש"ודה ובהוא תריתעכ

 בע

 .'א םוי ,ה"ב

 .םכרבי 'ה ךתיב לכ םע יי''נ ינב יבוהאל ט"כוש

 ריעצ התא ,ךל שיש הרות לוטיב לע יל רעצו יתלבק ךבתכמ !ט"השדחא

 םחרי 'ה ל"'ר ןירוסי לעב ר"הועב יכ ךחמשל תושדח יל ןיאו .ןמזמ רקי המ םימיל
 םיתובש 'ב ארבס תבתכ אלפ .םיברתמ םירוחב ה"ב יכ הדמתהב דומלל לכואש ילע

 רפס ןילופמ יתלבק ? םויה דע רפס םושב יתאצמ אל רשא שדח רבד ,שדקמב רוסא
 ,ךלש ארבס בותכ םש ,תופירח סרטנוק ב"'ח ףוסב ל"'ז בוקיזד שודקמ םעונ ירמא

 םיבר ,הלעמב םילוע ילש םירפס םוי לכ דנאלסורו ןילופב יכ 'הל הדוא .יתחמש
 .םישקבמ

 גאדת לאו ןירוסיב בתוכה ךיבא ךריתעכ .תובוט תורושב רשבל לכונש ןתי 'ה

 .ןביואטלא לאומש 'ר ארקנה ,ב"פב ח"ת ילודגמ יירטנרהע ץ"כ לאומש ר"רה אוה

 .ט"ס בתכמב ל"נה קעב יכדרמ 'ר אוה

 .ל"צז ביל ףסוי ר"גה ונב אוה

 הפצמב ה"כו ,(זי תוא א 'רעמ) הדשה תאפ ח"דש 'יעו (טנק 'יס) א"קער ת"ושב כ"כ

 .(ב ח) אמוי ןתיא

 קכ -* אג
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 ש קאפ תרכזמ

 גע
 .הוצת 'ה םוי ,ה"'ב

 .םכרבי 'ה ותיב לכ םע י"נ טאהנאבד ןואגה פ"ניל החמשו הרוא םידוהיל

 דע םיבר תוכזל יחל הכ ט"זמ שרדאו וב ןייעא ה"יא ,תובושתה ירפס יתלבק

 .הבישו הנקז

 ללפתי אנ ,ל"ר שלח ישאר יכ ןויעב דומלל א"א םינש שלש הז ר'הועב

 ףדב ג"עצו ,יקלח לע םיחבז 'סמ יתדמל .השלוח בורמ םויס תושעל א"א .ידעב
 מ"למ ,ש"ע וללכמ רתוה אל המורתמ האנהב םירוסאש םרכ יאלכו הלרעל המ ו"ק

 יה לוכי כ"א ,רוסא יוליכ לש האנה המורת םגש ךיראמ (ד"יה ב"פ תומורת)
 .האנהב רוסאש דצמ המורתב םג רמול

 .ףסוי טקליוב ספדיל ונתח לכוי יתיעט אל םא

 1 רפוס פ"אמאאב ןאמסוז

 דע
 .ק"פל ר"תכה בא םחנמ יד 'ה םוי ,ה"ב

 חבשל םסרופמה לודגה ןואגה ברה פ"ניל ,םלשורי תמחנ םע םייחו הכרב

 .להיו ריאי ורנ לאירזע יבר ברה הלהתלו

 הזיא חולשל לכואש והינ שחרתמו ץחרמב הפ ררוגתמ ינא יננה ! ט"השדחא

 ויכרד זחאי קידצ יאדוב רבעה ףרוחב יל בתכ רשאכ ,י"נ ונואג תרדהל םירפס
 ישפנ הנהו ,ודסח בורב יל רוזעי 'ה 'ב קלח ספדיל ינוצרב יכ ירפס םע ביטיהל

 עשעתשהל וינפ תוארל ת"ישה בבסי ילואו ,ויתונפראב אבל רבכמ הקשח

 .בתכיל ןתינ אל פ"עבש םירבדו ,תדל עגונה םירבד המכב ויתורמאב

 'קחהבר הבהאב םתוח

 ו"מאאב ןמסוז
 .מ"זה רפסל הברמה לכו בהזמ תוחפ אל רפסה ריחמ

 ,לעובל הרסאנ סנואב םא םירקוח [א"י 'יסר] ש"בו [ב"יה הטוסד ב"'פ] מ"למ

 כ"א אלפו ,ונאב לעוב לע רוסאל רומאל ולכוי םידעש 'א א"מ ןירדהנסמ ג'עצו

 .י לעוב לע הרסאנ אל סנואבש טשפנו ,התניז ןוצרב 'ירמא המל סנואב םירמואש יד

 הע

 ג דימלתל רבח תדועת
 ה"'ב

 אב ותרוה רדחמ אצי רשאכ ליכשמ רוחב יכ ,קירל יתלמע אלש םיקלא ךורב

 ש"וח גלפומה רוחבה ידימלת ה''ה ,הלעמ הלעמ לודגו ךלוהו ונישרדמ תיבל ןאכל

 וינפחב ףסאו ודומילב דימתה הבוטל הקזח םינש שלש ,י''ג ןש'ב לארשי ה"כ

 .(ה ןוילג ד הנש) הנשוש טקל ןוחרימ קתענ 1

 .הז בתכמ קתעה וגל רסמש ,רמייהסדליה ריאמ ברהל ח"ושת 1

 .הז בתכמ קתעה ופסוא ךותמ ןכל רסמש ,םיובסקוב ףסוי ברהל ח"שת 1
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 םיאולימ

 ררבלו םינושאר ירבד ןיבהל דחו ךז ולכש ,ויפב םירוגש תולודג תוכלהו 'יגוסמ

 ורטעל והחשמא הבהא ןמשב ןכ לע ,ורצוא 'ה תארי ורתכו ,רושא תומדק לפלפלו

 לארשי 'ר רכחה השודקבש רבד לכל ול האנה םשב ארקהל םירוחב תראפת תרטעב

 .י''ב

 .אבל דובכה ףוסו שדוקב הלעמ הלעיש הליפת ינאו

 ק"פל ב"נרת רדא א"כ םוי שקאפ
 ס"פמ ו"מאאב ןמסוז

 .םיבתכמ :158 דומע יעיבש קרפ

 .א

 .1 ק"פל ד"סרת סחנפ 'א ה"ב

 ר"והמ דובכ ךירעמ ןהכ יקבו ףירח ,הרותב לודגה ברה ישפנ דידיל ט"כוש

 .א"טילש ץ"כ [יבצ] דוד

 טסעפ ריעב ו"יה םילודג םינבר הזיא דחי ופסאתהב םימי הזיא ינפל

 ךירעה ותלעמ רשא ,תינויצה העונת םג רבודמה הלע ייתדה ןינעב דעוותהל

 אובל הככ לע האר המ ,והמת ןכ והואר הנהו ,והלעב םיימעפ הז התינעמל

 וניניעו ,ו"יה ונתנידמב םיאריה וניחא בורל הרז רשא ןינעב רפסה לע יולגב

 רשא םימכחה ידימלתו םיאריה םינברה לכ טעמכ זנכשא תנידמב רשא תואורה

 לעו השודקה ץרא תבוטל םהישעמ םילודגו תאש רתיב ץראה בושי םיבבחמ םה

 םינויצה םע רבחתהלמ םהידי תא םיכשומו וז העונתמ קוחרמ םידמוע תאז לכ

 ךושמנ המל אופיא ןכ םאו ,ונישפנ תודפל ךרדה וז אל יכ םיאור יאדווב רשאל

 וניחאמ תודגנתהה םגו ?הער םא איה הבוט םא ונעדי אל דועב םהירחא ונחנא

 רשא ,ו"יה םילודג םינבר המכו ,םהמע ךולהמ ענמנ יכ תרמוא זנכשאב םיאריה

 םהידי לע תוליהק המכב תדמועה הלשכמה הבר יכ הצוח וקעצ הפיסאהב םש ויה

 ח'ת םג וכשמי תעכו ,םיפיעס יתש לע םיחסופה םישנאמ הלועפה אצת בורל יכ

 םינימ ,ןטשה םג םכותב אוביו םירבדה ןיחבהל ועדי אל ,םמותל םיכלוהה

 ,םיאריהו ח"תה םכותב םה אטועימד אטועימ קרו םלוק דוה עימשהל םינוש םיניממ

 .תולקתל שוחל שיו ורושאל רבדה וניבי רשא

 ?ו"יה וריעד ד"באה לודגה ןואגה ברה ונשפנ דידי יפ תא הזב ונלאש םגו

 .רבדה הרשי אל ויניעב םגו ותמכסהב אלש ספדנ יכ בישהו

 םילודגה םינברה לגס תוכאלמ ינוצר דגנכ אלש ריעצה ינא יתחלוש ןכ לע

 רבכ איבה רשאלו ,ה"הלצז שודקה ןואגה וברו ר"ומאא אנרממ ארב יתויהל ו"'יה

 ףריש והרחשל ,5הז ןינעב םישודקה וירבד תא תויפלת"לתב םינש המכ ינפל

 ובתכ אלש ,םסרפל לוחמיו ולפי םינושארה וירבד םגו ,רבד הזב דוע רבדלמ

 .רייא-ןסינ חצרת תנש דההב ספדנו ,וניבר לש תובושתה סרטנוקמ קתענ 1

 .ל"ז ם"במרה לע ךלמל ישעמ לעב רידאה ןואגה אוה 2

 .טכ בתכמ 105 דומע ב ךרכ רבזג 33
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 שקאפ תרכזמ

 ןאכמ םגו ותנוכת לא אב אל יכ ותעד הזב רמוא וניאו אתלמד הפדעהל אלא

 .םירבדו רמוא הזב ול ןיא האלהו

 רפוס ביל ףסוי 'קה ר"האב תי'שודה ובהואו ודידי יננהו

 .ב

 .ק"פל ה"סרת תישארב ק"שע שקאפ ה''ב
 םסרופמה ע"סיצ ןואגה ברה נ"ידי דובכל הננערו הנשד הבוט הבישו הנקז

 .עיפויו ריאי ורנ רעגניזעלש ףסוי אביקע ה"ומ ת"שקכ

 ה"ומ ישרויל םירתכ 'ד רוסמל לוחמיו ,ןעגנוטיווקה םע נ"ע יתלבק ובתכמ

 םירתכ 'בו י''ג םייח ףסוי ה"ומל םירתכ 'ב ונייהד ,ל"ז רעגרעבנעש שינאמ םחנמ

 ומייקי םא ,ג םיחרוא תסנכהל 'יהי ה"יא הנקא רשא תיבה ...י"נ יבצ סחנפ ה"ומל

 הנבי 'הו ,תיבה לע דימת וחיגשי רשא םיאבג 'ב רחבא ד"נלבו ,ילש םיאנת

 .םלואו לכיה ןינב בי"ב

 רפוס ביל ףסוי ותכרב שקבמה וריקומה ודידי ד"כ

 .ג

 .אלמא ךימי רפסמ תא 'סל ק"שע שקאפ ה"ב

 ןואגה ברה פ"נידי דובכ ה"ה לארשי תראפת תרטע ליחה רובג ומע 'ה

 א"טילש ףסוי אביקע ה"ומ ת"שקכ הככ ול ירשא הכזמו הכוז ע"סי קידצ לודגה

 .א'בב ו"'צי םלשורי ק"היעב

 ינשש ג"רדהל עודי קפס ילבש דובכה ינפמ בישהל יתאבו ובתכמ יתלבק

 ינשהבו ללוכל ךייש 'א ,ל"ז שטייד בוד רכששי 'ר לש ןובזעמ יתינב רשא םיתב

 ,רחא תיב הנוב יניא תעכו ,י"נ ב"פמ ט"רהע רזעלא ה"ומ קידצה ב"ש בשוי

 ל"נה דיגנ קר םא זאו דחא דיגנ םשב תונבל ידיב 'יהי בורק ןמזבש הוקאו

 ,י"נ ב"ש יבצ סחנפ ה"ומ ףירחה גלפומה ונתח דעב ד"נלב לדתשא יאדוב םיכסי

 קידצה ב"ש לצא וא ,ןעיוומ קאב ילתפנ קחצי 'ר דיגנה לצא לעפ אלש המתאו

 .ה"ייא ץילמאו ילא בותכל לוחמי יונפ תיב הזיא 'יהי םא ,י''נ ד'צר יבצ קחצי ה"ומ

 .ב"ב לארשי תעושי ןויצמ חלשיו הירעו ןויצ הנבי 'הו
 רפוס ביל ףסוי קה וריקומה ודידי ד"כ ו

3 

 .ק"יפל ה"סרת תומש 'ג םויל רוא ה"ב

 .1 י"1 ג"הרה יבוהא א"ב דובכל תומחנו תועושי בר

 ינרותה רימחמש י"ע הוקמה ןינעב .ע"ע ונלו ךל רוזעי 'הו יתלבק ךבתכמ

 קר להקה לש הוקמ וממחי ז"יע םימ הוקמ ותיבב ומצעל תונבל י"נ ? המלש 'ר

 .155 דומע ב ךרכ האר 11

 .גנירעמעיד בר זא 'יהש ,ד"יה ל"ז הטעט 'קד ברה רפוס בקעי םהרבא 'ר צ"הגה אוה 1

 .גנירעמעיב םירבדמה שאר ,רנייטש המלש 'ר םסרופמה דיגנה 2
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 .ל"דו יוארכ ןנמזב ןמצע ולבטי אל םיינעה לש םישנהש םורגיו םיקוחר םיתעל

 יכש גיר 'יס ד"וי ס"חב ןייע השענש ןויכ לבא ת"אושב תויהל בוט 'יה כ"עו

 בוט הזמ םגו ,תוטרפב ורישכה ןפוא הארת םשו םימשג לש הוקממ בט תילש

 גלש ףתכב תואלמל תוטישפב ורישכהו גלש לש הוקמ ףרוחב הוקמ ןינוב םא

 הוקמה תואלמלו לובק תיב םהל 'יהי אלש םיבקונמ םילס חקיל ונייהד חרקו

 ת"ושב ל"ז הטאשטד ןואגה רימחה ןכ יכ וילאמ רשפתיש דע ןיתמהלו גלשב

 רשאכ הזב רימחמ יתייה אל ידידל ינאש ףאו ,ח"'פ ז"פ 'יס קרוש עטנ 'ס ולש

 רבד הוקמה ןיאש ןויכ לבא ,םש לאושה רשא י"נ % קאליאד ג"הרהל יתא בותכ

 רישכתש םדוקש עדו .הזב םג רימחהל יואר תחא הליל ףא הזב ןיהשמ ןיאו ץוחנ

 ל"ז גרובמאה ףלאוו 'ר ןואגהמ הברה תוששח שיש ד"יר 'יס ס"חב הפי ןייעת

 ול קר ךירצ ל"נה ש"ר םא בוטהו ,הלודגה ותעדל שוחל ןוכנ רשפאד המ כ"עו

 קומע ןייעמה םשש ףא +ןייעמ לש הוקמ השעיש תושולח םישנל אלו ומצעל

 רתוי תצק רימחהל בוט הוקמה רועיש .תובילש םישימח דרי םא ךכב המד הברה

 הוקמה םא אקווד תאזו ,רעטילאטקעה פ"הכלו *המלש יטוקלב ספדנה רועישהמ

 ראובמכ רובטה ןמ הלעמל חפט לובטל יואר הז רועיש זאו קומע קרו בחר וניא

 ןבומכ לובטל א"או ובחרב טשפתמ ל"נה רועיש בחר הוקמה םא לבא ע"ושב

 ןטק רפסב ןייעו רעמייא 14 ומכ הוקמ רועישש ט"צק 'יס קיש ם"רהמ ןייעו

 .הזב ךיראמ המודמכש י"נ 5ד"טממ ג"רמ הוצמ ירועיש

 ןיא םלועה לבא זאלפנ רפס אוהו רפסמ שרדמ רפס קיתעהל יתלחתה ינא
 .ןבומכ תוישעמ םהש ןויכ םישרדמה לע שוריפ דימעהל א"א םגו ,וב ךרוצ

 םיטחושה לכ ררועמ רואל איצומהו ,ךלש ב"ושמ הלאש [ףסוי] טקליוב יתיאר

 ולאשי אלש ע"וש דגנכ םיטחושה ררועמ ,ןויזב יאדכו ,ולש הלעב םהירבח ולאשיש

 תולהקמב אבלו הרותב לפלפל םיטחושל םהל המ ,םירחאל קר וריעבש םכחל

 יתיצר ,ד"בא ברל אתועיר אבי פ"נממו ,רוסיאל 'או רתיהל קוספי 'א ז"יעו

 .ודקדק לע וכיו םירחא םג ואובי םתסב ולו יל המ יתרמא לבא ול בותכל

 ןמאנה ךדוד ד"כ היגוהו הרותה ןרק לע םחרי 'הו

 גלשב םיבוקנ םירצנ לש םילס ואלמיש ג"יר 'יס ףוס ס"חב יתיאר תעכ

 ששח ןיא הזבו וילאמ גלשה רשפויש הברה םילחג אלמ לזרב סט לע חיני כ"חאו

 י"ע רישפהל אל לבא ,ךכ ותושעל בוטו ילכ וניא לזרב לש סטש ןויכ ללכ

 .ןימח םימ י"ע ו"ח וא ראווימעס

 .(גכ ןמיס י קרפ) ליעל האר ,ל"ז רנייטש ןהכה סחנפ 'ר םסרופמה צ"הגה 3

 .(לר ןמיס) ד"וי םשבה תגורע ת"וש 'יע 4

 ת"ושב) רטיל תואמ עבשמ רתוי טעמ לע ןובשח השוע ,אר ןמיס ד"וי לע תוהגהב 5

 .(רטיל תואמ 'ד הוקמ רועיש ןתנ לאקזחי ירבד

 .ףרודסרעטאמ ק"קד ןייד ,רללימ לאירבג 'ר ג"הרה 6

 .(בערת שקאפ) ל"צז רפוס אדוהי ר"גה י"ע ,(בדא תוא) א ךרכ ונממ סופדב אב ד
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 .ה

 .ק"פל א"ערת שאר תא אשנ 'סל 'ג םוי שקאפ הפ ה"ב

 םיברמ 'ה ארי יקבו ףירח לודגה ברה זאמ פ"נידי ליחה רובג ךמע 'ה

 .1 א"טילש שיוא קחצי ה"ומ םמורמה דבכנה

 לע ינא לבא ,בטיה ראיב ךתעד עומשל דואמ יתחמשו ותעב ינעיגה ךתרקי

 יכ ,א"טילש םכתליהקד ד"באה ןואגה ברה ונדידיל כ"שמכ הדומעא יתרמשמ

 'או םישרוד הל ןיא טעמכו םויו םוי לכב תטעמתמ הרותה רשא ר"הועב התע

 ינהמ םג יכ ,הטילפה רתי ליצהל ונילע בויחה הרותל ונב שדקמ רשא ףלאמ

 רחא ךרד ונל ןיאש ןיעדויש םתנווכ רקיע דומלל םהינב ןיחינמ רשא םיטעמה

 תוצמה םייקל השודקה וניתד ןימייקמ הבש רואמה קרו תחשמ םינבה ליצהל

 וררבי דחיב הרות םגו תונמוא דומלל ןילוכיש ךרד ועדי םה םא לבא ,יוארכ

 תונמוא ודמליש ינה יכ ,א"ריו ח"ת שיא חמצי אל טעמכו ,םהינבל הז לודיג םה םג

 בורק הז ,תונמואה תיבב 'יהיש ז"כ הרושכ ןמצע וגהני םה םאד הנכסב םה

 תולודג תורייעל וכלי םייחה תמחלמב דומעל ולכי אל ישפחל ואצי םאש יאדול

 תוברהל קר רחא בויח ונל ןיא כ"עו ,לודג דספהב ונירכש אציו ,תונטק וא

 ושידקי 'ה יארי ןהינב 'יהיש ןיצור רשא ולאש רמשמה לע דומעלו הרותה דומיל

 ינא חינמ ,הכלהכ םימכח יניע ריאמ 'יהש יארוהנ 'ר רמאמכ הרותל קר םהינב

 י"1 לביבח דובכ כ"שמו ,'וכ הרות אלא ינב תא דמלמ יניאו םלועבש תוינמוא לכ

 רמאש דבל יארוהנ 'ר קר 'יה אל םישודקה םיאנת לש העיד רודה ותואב םגש

 ינא רמוא ,הלקו 'יקנ תונמוא ונב תא דמלי םלועל ורמאו יגילפ םימכחו תאז

 דמליש ל"ז ונימכח םהל ורוה הרות לארשי לכ ודמלש הפוקת התואב אברדאש

 םיטייח אל ואצמי אלש םלועל םויק 'יהי אל הרות ודמלי םלוכ םאש תונמוא ונב

 ראשו תונחב הזמ הז ע"א סנרפל ולוכי אלו תוינמוא ראש אלו םירלדנס אלו

 רסחיד א"ע ט"כ ףד ןישודיקב י"שרפכ תויטסיל ודמלמ וליאכ יוה אליממו ,רחסמ

 ןיב םיברועמ ונאש הזה ןמזב לבא ,תוירבה תא םטסליו םיכרד תשרפב ךלי ומחל

 לוכי תונמוא דמל אל רשא הז םג םאו תונמוא קר םידמול ןיא לארשי בורו םיוגה

 לארשי ךמע ,וינפל ולצנתה רשא לארשי ימכחל ה"עמה דוד רמאמכ ע"א סנרפל

 יאדוב םטסלל ו"ח ךליל ךרטצי אלו ,הזמ הז וסנרפתה וכל ל"א הסנרפ ןיכירצ

 םעטה תאז ילואו ,הרות קר ונב דמלל ובבלב עגונ 'ה תאריש ימ לכ שי בויחה

 דמלל בייחש ע"ושב אלו רוטב אלו ם"במרב אבוה אלו הז ןיד םיקסופה תטמשה

 חינמש הכלהל יארוהנ 'ר ירבד אבוה ןישודק ףוס ש"ארבו ף"ירבו תונמוא ונבל

 זמזב ,יארוהנ 'רכ הכלה ןיא םא 'יפא ד"נעל כ"עו ,הרות אלא דמלמ וניאו 'וכ

 לע בויחש חכ ינימ לכב ןקתלו גייסו רדג תושעל ונילע בויח 'יה הזה לפשה

 וברתי ז"יעש םירמואש המו ,הטילפה רתי ליצהל ידכ הרות קר ונב דמלל באה

 אוה םג ענמי אל ז"יע הרותל ונב ןתונ 'יה אלש ימ םג אברדא יכ הרות ידמול

 ליעל רכזנכ ,דאהינאבב ותריד עבקו ,ל"ז שיוא לכאמ ר"רה לש ונב וריע ןב 'יה אוה 1

 .(א תוא) ירישעה קרפ
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 תובא הזיא ואצמיש ךכ תמאה "יהי ול ,דחיב םהינש ודמליש הרות ונב דמלל

 אוה יכ קפסה לע סנכיל יאשר םא קפוסמ ינא ,הרותל םג הז רובעב ושידקיש
 םיחוטב 'יה ז"יעו הרותל קר םהינב שידקהל וצר רשא ולאש ,שפנ חוקפ שממ

 דומיל י"ע םהמ הברהו תונמוא דומלל םהינב כ"ג וחיני ,'ה יארי ויהי םהינבש
 דומעל ולכוי אלו תולודג תורייעל וכליו םיער םיריבח םע ורבחתי תונמוא

 .רציה תמחלמ דגנ
 הצר ,עקשטערעד ק"קב בר יתייה רשאכ הנש םירשע ינפל דוע רוכזא רוכזו

 םרכו הדש תלחנ הנתמב תתלו םיבוהז םיפלא םירשע ךס ופסכמ קינעהל 'א דיגנ

 יתבישיל ואב רשא םירוחבהו ,עלהוש עברעוועג דסייל הז תילכתל לודג תיב םגו

 םע יתצעיתהו ,תונמוא הזיאו המדאה תדובע תועש הזיא םוי לכב םש ודמלי

 איבהו ,תדה סוריה הז יכ תושדח תושעל הלילחש יל 'כו ל"ז ג"הגה ר"ומאא
 םיקידצהש רמשמה לע דומעל בוט רתוי יכ ל'"'ז ס"ח וניבר רמאמ םירבד ךותב

 יתרעשה לכה הזו ,ד"כע םיקידצ םיעשופמ תושעלמ םתקדצב וראשי הפ םנשי רשא

 הזל םיכסת י"נ יביבח יבוהא התא םגש הוקאו ,ת"יהעב עוזא אל הנימו יתעדב

 .לארשיו הרותה ןרק םירהל וניתובא םע 'יה רשאכ ונמע 'ה "יהיו

 ,דואמ ךבהוא ךדידי ד"כ
 רפוס ביל ףסוי 'קה

 ה

 ק"פל ב"'ערתומש 'סל 'א םוי ה"ב

 ה"ומ םימת קידצ ב"וח ג"הואמה ברה יביבח ינב דובכל תועושיו תוכרב בר

 .א"עי גנירעמעי ק"קדבא י"נ רפוס בקעי םהרבא

 רענייטש רזעילא בקעי ה"ומ חונמה לש ט"ציה תועיבק ןינעב ךתלאש ד"ע

 ייה אלש םירמוא י"ג וינבו תוכוס ןושאר ליל לש תיברע תליפת רחא רטפנש ה"'ע
 וללפתה םאש ת"פב אבוה רבכ ,תושמשה ןיב 'יהש יאדול בורקו ירמגל הליל זא
 ש"היב תמ םא אה עמשמ ,הז ןינעל רבעש םויל בשחנ כ"חא תמו םוי דועב תיברע

 הליל קפס םוי קפס אוה ש"היב יכ קפסל קר בשחנ ילוא לבא וירחאש םויל בשחנ

 אלו הכישח הניא קפס הכישח קפס תבשד ב"פ הנשמב ינת כ''עו ארמוחל מ"כבו

 זמרל 'כ א"י תוא רפוס לוקבו ,םש םישדח 'סותב ראובמכ הז לע זמרל אדחב יגס

 וניא קפסו לימ ישילש ינש ךותב הליל אוה אמש הכישח קפס ס"ס שיש םגה
 ןיא כ"פעא הכישח קפס איהש ןמזה אב אל אמש קפסו ןנועמ םוי אוהד הכישח

 רישע ןוה ןייעו אקיפס קפס ןינעל קפס יוה אלו העידי ןורסח קפס יוהד ןירשעמ

 | .םש
 קר יח תקזחא ןנימקוא אלד ז"צש 'יס ד"ויב ז"טה כ''שמל תומדל יתיצרו

 אלו תמ רבכש ןנירמאו הקזחה הקספ תמ רבכש ןויכ לבא תמש ונעדי אלש ז"כ

 רפעל ופוסו תומל לולע םדאד ארקיעמד הקזח רתב ןנילזאד תוקזח ראשל ימד

 הקזחה הקספ ונינפל תמשכ לבא תמש עודי ןיאש ז"כ יח תקזחב וקיזחהל ידו
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 ןנירמא תוכוסד 'א םויב וא תוכוס ברעב תמ םא קפסהש ד"נב כ"או ,ארקיעמד

 ח"כ ףד ןיטיג לע ס"כ תרבסל כ"שכמו ,יח תקזח רמול ש"לד תוכוס ברעב תמש

 ש"כו ןמז ותואב א"נב בורל תומל ךרדש הנקז ךותמ תמבד ,אלא ה"דב ב"ע

 ופוג תקזח קר אכילו ןמז ותואב תומל עגר לכב דתועמו לולעד תורובגל עיגהשכ

 ןנירמאו ותקזח ערתיא תמש וניארשכ לבא תמש וניאר אלש יד וישכע דע יח 'יהש

 לטומ 'יהו תושק ןירוסי לבסו תורובגל עיגה ל''ז קידצה חונמהו ,תמ רבכמ אמש

 .תוכוס ברעב ירשת דייב תמש תולתל 'יואר 'יה םישדח המכ הנכסב יוד שרעב

 ד"ויח ל"ז שעדמ ןואגהל קדצ ירעש ת"'ושב יתאצמ ןכו תצק ןויע ירחא לבא
 ז"כ יכ ריפשו תמ יתמ קפסה םשד ,ז"טה לש ונידל ללכ המוד ןיאש ח''צק 'יס

 רבכש ןנירמאו ארקיעמד הקזח הקספ תמש רחאו יח תקזח ול שי תמ םא קפסהש

 לבא ,ירשתב ד"'יב ןנילת 'יה ירשתב ו"טב וא ד"יב תמ םא קפס םא תמאבו תמ

 לע קפס קר תושמשה ןיב תוכוס ברע תמש עודי אלהד תמ יתמ קפס ןיא ד"נה

 הליל קפס םוי קפס אוה ש"היבש ורזג ל"זכחו הליל וא םוי אוה ש"היב םא ןמזה

 םלועל ראשנו קפס תמאב אוה יכ םויה תקזח רתב ש"היב לכב ןנילזא אל כ"'עו

 אקיפס תמחמ םימי 'ב ט"ציה רומשל ךירצש קדצ ירעשב םש קספ כ"עו אקיפסב

 םימי 'ב בשיל והימ ,ג"צ תוא תוליבא 'רעמ ד"פסאב ח''דשב י'כ ןכו ,םש ראובמכ

 אוהש 'ה תדובעו הרותב ינשה םויב ףיסויו ןושארה םויב הנעתי ןכל השק תינעתב

 רנ קילדהל קר מ"פנ ןיא כ"א ןינעתמ ןיאש ד"נב כ"או ,ש"ע תונברקמ בוט

 .םימי ינש לכב םייקל לקנב רשפאו שידק תרימאו ט"ציה

 ט"ציה דיספהל םחוכב םא ע"צ ,ט"ציה םהל רורבש םירחא םילבא שי םאו

 יאדו םירחאמ ט"ציה יכ םהיניב לרוג וליפיש וא םיבשות םהש םעטמ םהלש

 ב"קס ח''סקת ייס א"גמ כ"שמל המודו יאדו ידימ איצומ קפס ןיאו קפס םהילצאו

 לובג גיסי לא ךא דחא םוי ול רריבו ויבא וב תמש םוי עדוי וניאש ימ ל"שר םשב

 תנקתו ןידה ךכ יכ יאדוכ םימי ינשה םהילצאש ילוא לבא ,ל"כע שידק רמול

 ורמא םהו ורמא םהו םימי 'ב ט"ציה רומשל ךירצ ש"היב באה תמ םא ל"זכח
 .ע"צו בושח יאדוכו

 .ה''בצנתו ,תושמשה ןיב תוכוס ברעב רטפנש וקקחי הבצמה לע

 תועושי ינימ לכב ונבל חמשיו םימחרב לארשי תיב ומע תוצרפ רודגי 'הו
 .תובוט תורושבו

 ןמאנה ךדוד תריתעכ

 רפוס ביל ףסוי 'קה

 ז

 הב

 ץטראווש ףסוי ה"ומ 'וכו יקבו ףירחה לודגה ברה ידידיל הכרבו םייח תונש
 .חרזיו להי ורוא

 םוימ וא התימה םוימ םישדח א"י םא ,שידק דמולמ םיקסופ יתמ ןינעבו ...

 הלפתו שידק ןירמוא ןיאש וגהנ 'כ ה"עש "יס א"מרד 'א 'ושתב יתבתכ ,הרובקה
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 ,שדוח בי םיעשר טפשמ יכ ,םיעשר םהמאו םהיבא ושעי אלש ידכ םישדח א"י קר

 רמאי פ"כעד םויב וב ורבקל רשפא יאו ט"ויב וא תבשב תמש ימד ז"טה 'כו

 ןיא לוחב לבא ,ללכ תוליבאב יולת שידק תרימא ןיאד התימה רחא ףכית שידק

 רמול ןיאד וילע קלוח כ'"הקנו ,הלפתה ןמ רוטפ ןנוא אוהשכ אהד ךכ תושעל

 ןיא רבקנ אלש ןמז לכ לבא םנהיגמ ויבא תא הדופש שידקה םעטד ןויכד שידק

 לעבל ינושרגה ישודיח 'סב יתאצמ ןכו ,ש"ע ןיגהונ ןכש המודמכו םנהיג ןיד וב

 םדא תמכחו ,תמה רבקנ אלש ז"כ שידק רמול אלש כ"ג בתכש ,ינושרגה תדובע

 םיניד המכ שי אה ןיידע םנהיג ןיד וב ןיאד ג"עאד ז"טכ גוהנל 'כ (אעק ללכ)
 ,ז"טה ש"מכ שידק רמול םיגהונד י"לב 'סמ איבמו ,רהוזב אתיאדכ םנהיג דע

 יולת הרובקה םוימ וא התימה םוימ שידק תרימאל םישדח א"י תונמל םא כ"או

 םג שידק רמול קסופ והיאד התימה םוימ תונמל ךירצ ז"טל ,כ"הקנו ז"טה תטישב

 ד"ויח ןומסרפא ירהנ ת"ושב יתיארו .אקוד הרובקה םוימ כ"הקנלו ,הרובקה םדוק
 הרובקה םוימ םישדח א"יה תונמל קיסמו הזב תוטיש המכ הנרוג ץביקש (זצ 'יס)

 הפ ל"ז א"ביר ןואגה ר"ומ ינקז שודק ןקז הרוה רבכ לבא ,ג"מעונב פ"כו

 הרומ ינא כ"ע ,הרובקה דע התימה םוימ ט"ויו תבשב שידק רמול ז"טכ וניתלהק

 םג רמול גייהנכ םשב איבמ ץ"בעי רודיסבו .התימה םוימ םישדח א"י תונמל ןאכ
 וניתובא גהנמ קיזחה ל"'ז אוהו ,םישדח ב"י םדוק 'א עובש קיספהלו ב"י שדוחב

 'א םוי וליפא רמול אלש (דמ "יס) לאקזחי תסנכב ןייעו ,ש"ע שדוח א"י קר רמול

 (בי תוא ג רעש) םירפא הטמו ,ש"ע םלש שדוחכ שדוחב דחא םויד ב"יה שדוחב

 הזל םינתונ שדוח א"י ףוס ונייהד שידק רמולמ םיקסופש םויש םיגהונש איבמ

 אלו ח"בי ךותב םהש םילבאל קר החוד וניא ךא ,םוי ותוא לש םישידקה לכ

 .ש"ייע 'ל ןב וא צ"'איל

 .תואלפנ ונאריו תואבינה תוחלצהו תועושי ינימ לכב וניבבל חמשי 'הו

 ת"'שודה ודידי ד"כ

 1 רפוס ביל ףסוי

 .ח

 שטאקנומ הרהט 'פ ק"שע

 ביל ףסוי 'מ ת"'שקכ 'וכו 'בר ערז םסרופמה ןואגה ברה ידידי דובכל ט"'כוש
 .שקאפ ק"דבא "יש רפוס
 אנ הבאי "רפוס יטוקל,, ל"והש יתעדונ יכ תרמוא תאז .טפשמכ ט'השדחא

 חולשל הצרי םא ,ול השעא תאז םג ףאו ,םדקומב ח''שת לבקיו ,יל דחא 'ס חולשל
 ,אנימאק יריכמו יעדויב ,תומוקמ ראשו ,ונריעד ח"ת םב דבכאש ידכ םירפס המכ
 .נ'לב השעא ןכ

 לש ךרוע ל"ז ץראווש ןהכה ףסוי 'ר ג"הרהל (אי 'יס) יח לכ דעומ 'טנוקמ קתענ 1

 .דאהינאבמ הדשה ירפ לעב ןואגה לש ונתח "ףסוי טקליו, ןוחריה
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 (ז תוא ןיאושנ) עירזת 'פ רפוס טוקלי ורפסב ת"כ כ"שמב רבדמ הז דוע

 ,ן[רהאב ש"מכ אוה בורק רמא אלו ,ייה רז השמ ,םירמ עגנ האר ימ ,רמאמה 'יפב

 וילא יתבתכ זאמ רבכו .'וכו ויתוחא ויחא םע ותברוק קספנ ותשודק בורלש יפל

 שדחה 'כדמ שדחה תודעל םיבורק רישכמ ש"רד ,ךפיהל ראובמ ב"כ הייר 'סמבד
 .ונממ קספ אל הברוקה ןידד ירה ,ןרהאו השמב ונייה םכב הרשכש ,םכל הזה

 (םהרבא ןגמה דכנל טוקליה לע 'יפ) םהרבאל חמצ 'סב יתאצמד דיגמ ינא תושדחו

 שיגרה אל אוה םגו ,ל"נה רמאמה רואיבב ת"כ ירבדכ 'כש ח"נ טוקלי אב 'פ

 רמא אלש ,הינב ינש תאו 'פב ורתי פ"ר רהוזב 'כ רבדה רקיעב .יתרעה רבדב

 םירמ חקתו 'פב חלשב 'פ תופי םינפ 'יעו ,וינב וארקיש השמל דובכ ןיאש ,וינב

 קספש ורמא אל אנידל לבא ,ל"נה םעטמ השמ תוחא א"לו ,ןרהא תוחא האיבנה

 .1 לוספ בורקש םוקמב רשכ 'יהיו ונממ הברוקה

 לע הדח ברח ריבעה ורתי ךיאה 'קהש (ד תוא הלימ תירב) ורתי 'פב ד"ע

 מ"קל תמאבו ,לאירא ןינבב 'קה ןכש יל המודמכ ,ולהמ אל רבדמב ירה ,ורשב

 ת"מ םדוק ורתי ד"מל התעמ ,'א ב"'ע תומבי 'יע ולמ םיפוזנ ושענש םדוק ירהד

 רפכתנ לגעה אטחד םש 'סותה 'כ ירה אב ת"מ רחא ד"מל םגו ,אחינ טושפב אב

 יננע רודבנ אלד ששח םגו ,םילגרמ חולש םדוק אב ורתיו ,םילגרממ םיפוזנ אלא

 .רצקאו [רפסב יתיארו ה'י'ד] חייר ייס ח"אח ס"תח ד"פע ש"ל דובכה

 שפנל ןיאמטד ה"כ הכוסמ קדצ ילגעמ לע 'קה (כ תוא דפסה) ינימש 'פב

 הלכד ארגא ברה כ"שמכ רובסל לכויד מ"קל ,ואמטנד ירה ןפצילאו לאשימ ויה

 ןיאמטמ ןיא םיקידצד םהל אלו אמלעד םיאמטל קר התאב הבושתהד ךתולעהב 'פ

 .ימשב לאיחי השעמ 'סב ספדנה יסרטנוקב 'יעו ,ש"ע

 איבה אלד המתו ,יבזכ תתימ םעטב ח"הוא 'ד איבה (המ תוא ןיאושנ) קלב 'פב
 ח"הוא לע וז הרעהב םדק רבכש עדי ,ןכ בתכש ב"אמ ב"יפ ם"במרה ירבד
 י"פ זמרה לוקה לע הבר המיתד יתבתכ 'יחבו .םש ם"במרה לע ךלמה די ברה

 וב םיעגופ םיאנקד ,השאה תא ותריקדב הלחתמ סחנפ עדי אלד 'כש א"מ ןילוחד

 ויתוהגהב רפוס לוק לעב לע שודיחו ,ל"נה ם"במרה 'ד רכז אלו ש"ע הב אלו

 ר"תכל שי םא .וירבדל ןויכ ותעדמו ל"נה ם"במרה 'ד ונממ םלענש ,זמרה לוק לע
 .אנ יניעדוי הזב םירבד

 ומשב שילאק ק"קמ 'יסורמ 'א ח"ת :רפוס טוקלי ןוילגב ק"יתכב ז"ע וניבר תבושת 1

 בורקש המד (א טנק) ב"במ דוע תושקהל יל 'כ אריפש אנהכ קחצי רזעילא ה"ומ

 ןרהאו השמ ה"לאד ,ךלמה תריזג קר רקשל דושחד םושמ םעטה ןיא תודעל לוספ

 לואר וניא ר"שמ םגד ירה ,ש"ע ךלמה תריזג אלא ינמיהמ אלד םושמ םנתוחל

 ד"ש ז"ל 'יס מ"וח 'יעו ,אמגודל קר אוהד רמול קחודו ,הברוק דצמ ונתוחל דיעהל

 טרפב ,הברוק דצמ לוספ יאדוב ארמוחלד ק"ל ד"נעלו ,ןילבול ם"רהמ םשב א'קס

 תוברק דצמ לוספ 'יה אל תמאב קר ,בורקל ומצע בשח םדא לכמ וינע 'יהש ר"שמ יכ

 .ק"ודו
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 לע א'בירה ונקז תבושת סיפדהל ולדתשי אל המל ומע חכותא בגא ךרדבו

 .ןיוצמ ןואג 'יהו ,ס"שה 'יח ןכו ?ע"או מ"וח
 דומלל הקשח םשפנ רשא ולילגבו וריעב םירוחב ואצמנ םא וררועא דוע

 לכב הלענ תילכתל ואביש חטבא ,יתבישיל ,ילא םחלשל אנ ביטיי ,ןותחתה לילגב

 ,תעדה ימימ ןוששב םימ ובאשי א''טילש הפד ק"הגהמ םג ,האריבו הרותב םינינע

 .וז הרעהב ידו ,הבישיה ירוחבל ברקמ אוה יכ

 ןורתיו ןורשכב גחה תחמש תכרבבו הבר הבהאב ש"וד יננה

 2 סארג בוד םייח 'קה

 .ט

 .שאלאס-דאבאס ק"ק הפ ק"פל ו"סרת תנש הרותה תקח תאז רדסל 'ב םוי ה"'ב

 רב ריבכ קידצ ג"הואמה ןואגה ברה 'ה ריחב ה"ה ,ףלאה רשל ףלא םימולש

 .ו"יה שקאפ ק"קדבא רפוס ביל ףפוי ה"ומ ת"שכ 'וכו ןיירוא רבו ןהבא

 ותלעמל דיגהל ט"ורקא תדוקפב ולוכ רמוא דובכ ולכיהב יתאב הנה התע

 ה"ה ויבא םוקמ אלמיש הואת וואתיו ,ותקדצו ת"כמב םהיניע ומש ונתדעש

 ותואישנ גהניו וניתדע לש תונברה תרשמ לבקיו ,ל"צז שודקה ןואגה ו"מדא

 םימעפ ונתוא רקביו הזיו אובי הזמ ןב הזמו ,ל"ז וניבר גהנ רשאכ המרב תוינב

 ומייק ו"יה הלהקה ינב לכ דעוובו דמעמבו .גוהנכ ויפ טבשב חיכויו רסייו הנשב

 .ותמלוה רשא ושאר לע תונברה רתכ תא ןתיל םהילע ולבקו

 .ונתא םיכסי םא ותלעמ תעדב דבכנה ןינעה הלות הלאה םירבדה ירחאו

 אצי רשא ןיצקלו שארל ונל תויהל וניתשקב תואלמל ותלעמ ונב ץפח םאו

 ,ונתשקבל הנענש ונרשבל וטע ירפב ונחמשי אנ יזא ,וננפל אובי רשאו וננפל

 םיפצמ ונחנא התמרה ותבושת לעו .עמשנו השענ הירתב הנענ ןנא םג יזאו

 .םדקומה תורשפאב םידמועו

 .ו"יה ת"כעמ אנ הדגנ ותמוק אלמ הוחתשמה נ"'הוא

 םתוחה םוקמ

 סקודהטרא לארשי תדע
 שאלאס-דאבאס

 הדעה םשב
 1 שילאק ריאמ 'קה

 .ד"פרת תנשב סופדב אב 2

 .שטאקנומ ק"קב הבישי שאר כ"חאו אווארטעפב צ"מוד 'יה סארג בוד םייח ר"גה 3

 ק"ק תברקב "יקאעד, בושימ שילאק יכדרמ ר"רה לש ונב 'יה ל"צז שילאק ריאמ יבר 1

 קידצ שיא "יה ריאמ 'ר .ל"ז רנייטש ןהכה סחנפ יבר צ"הגה לש וימח ,הטנאלאג

 םיאריה ץמוק לש היחה חור 'יח אוהו ,שודק ריאמ 'ר םשב והוניכ םיבר ,םימת

 ט"י ח"לחש ,ו"ת םלשורי ק"היעב וימי בורעבו ןיוו ריעב רג דוד ר"רה ונב .םוקמב

 .ח"שת בא םחנמ



 ש קאפ תרכזמ

 ל
₪ 

 .ק"פל ג"ערת אראו ם"יבבוש תינעת 'ה םוי ה"ב

 קידצ ג"הואמה ברה פ"נידיו 'ה דידי דובכל הננערו הנשד הבוט הבישו הנקז

 .י'נ שילאק ריאמ ה"ומ םימת
 ןימיו ,ונימי לגרב האופר ול הלע רבכ ס"לבו לומתא יתלבק רקיה ובתכמ

 .ר"יכא ליח השוע הממור 'ה

 חיט י"ע בוט רתויה דצ לע הוקמה ןוקת הרמגנש םצע ןשדת הבוט הרושב

 םיאבה םימשג ימה םגו ,ובזכי אלו וימימ ולוכיש חוטב 'יהנש ,ןאטעב ןירוקש

 השענ רשא עקרק לש הריפחו ץירחל הליחתמ םידרוי תכתמ לש תונולס י''ע גגמ

 ששח ילב תעכ יכ השע בוטו ,הוקמל ובוזי םשמו םיחפט 'גמ רתוי ןאטעב י'ע כ"ג

 תעכ לבא ,ץע לש ןוליס ושעיש (דיר 'יסו גר 'יס) ד"ויב ס"חה 'כש ףא יכ ,ללכ

 ,רתויב ריהז תויהל ךירצ ץע לש תונולסב יכ ,רתוי בוט ןאטעבה תכאלמ שדחתנש

 ס"ח כ"שמכ םימ תובכעו תומוג וב 'יהי אלש ועופישב דואמ קלח 'יהיש אדח

 הליחתמ ושענ אלש לזרב לש תודיתיב רבוחמ 'יהי אלש תוריהז ךירצ םגו ,םש

 ץע לש תודיתיב רסונמ םא וליפא םגו ,האמוט לבקמו רבוחמה תא שמשל

 םיבקנ ןכותב השענו "רערהאב,, ןירוקש תבקמב הליחתמ ובקניש דע ןבחותל א"א

 דרוי םימה םא לבא ,האמוט לבקמ םא קפס ן"במרה תטישל אוהו תואלמל ןפוסש

 ןואגה ז"ומל א"ביר ת"ושב בטיה ראובמכ ששח םוש ןאכ ןיא זא עקרקה לע

 דתי םוש אלב ןיפד ינשמ רונצה תושעל ןידיפקמש ףאו ,(הס 'יסו בס 'יס) ל"ז

 הלהקב יתיאר ךכו ,לושכמ ידיל ואוביש רשפא ןמז ךותב לבא ,בקנ םוש אלבו

 ,לזרב םע רבוחמ 'יה ץע לש ןוליסהש ,םימת קידצו ןואג 'יה ברה רשא הלודג

 אלב רבד הוקמב ושעיש ןימאה אל יכ ז"ע חיגשה אל ברהו ןלבה ןכ השע ס"לבו

 רשאכ הפ םג הנה ,עולבל יוארה עקרק תויהל ךירצש ודובכ ששחש המו ,ותעידי

 לכוי אלש עקרקה בשיימו קיזחמ וניא ןאטעבהש ונמכסהו ז"ע ונששח הוקמה ונב

 םילטב םיבואש ת"המש ,יכדרמב הנה ה"ד (דיר 'יס) ס"חה כ"שמכ דועו ,עולבל

 ,עולבל יוארה עקרק ךירצ אלו רונצ וא הפצרב יגס הכשמה יעב ןנברדמו בורב

 יאדווב ,לתוכלו עקרקל רבוחמ כ"ג תכתמ לש רונצה תמאבש הז ןפואב 'כש המו

 .ןאטעב חיט י"ע השענה עקרק ג"ע דרוי םא ךומסל שי

 ץירחל הוקמל כ"ג דרי הרוימ אב רשא ןימח םימהש םג ודובכ ןקית ס"לב

 םש ס"ח כ"שמכ רתיה שי הזב םגו ,םיחפט 'ג תוחפה לכל עקרק לש הריפחו

 םגו ,דונה תרפושמ רתוי בוקנו עקרקל הליחתמ השענו עובק הרויה יכ ,יאמו ה"ד

 "וה ארקנ וניא אזרבה ריסמ םדאש המו ,ילכ תרותמ לטב אזרבה חותפש העשב

 ששח ןיא הזב םג כ''עו ,םהילאמ םיכשמנ םימהו ענומה ריסמ קר וניאד ,םדא י"ע

 זאו ט"ג תוחפה לכל עקרק לע קר ואובי הוקמל ואב רשא םימ לכש רקיעהו ,ללכ

 םוש ילב לארשי תונב לש ןתרהט ןקתל הכזש ול ירשאו ,תולודג תוששחמ לצונ ונא

 ךרבתי רימחמהש םש ל"ז ס"ח ןרמ לש תוכרבה וילע ולוחיו ,ללכ קופקפו ששח

 .ןוששב םימ באשי העושיה ינייעממו תוכרבה רוקממ
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 ק"פל ת"'רדע ןסינ ביי

 ויירב רפוס יבצ ףסוי ה"ומ םימת קידצ ץורחה ןואגה ברה פ"נדי ב"ש דובכ
 .א"עי ןאשמאש 'ה ק"קדבא

 ארקיו 'פ רפוס טוקליב כ"שמ לע תגשהש המו ,יתלבק םירקיה ךיתורוש
 ביתכד ,םישנה אלו םישנאה קר ווטצנ ןכשמה תיישע לעד (א תוא ןיאושנ ךרע)
 ילה שרופמ ם"במר תאבהו ,לארשי תונב אלו י"נב מ"כב ןנישרדו י"נב לא רבד
 תונבל ןיבייח לכהו הלילב שדקמה תא ןינוב ןיא 'כש (ב"יה א"פ) הריחבה תיב
 רוקמ עדוי וניא לבא ,ןכ רבוס ם"במרהש תמאה .רבדמה שדקמכ םישנו םישנא
 תמכח השא לכו ביתכו םישנה לע םישנאה ואביו 'כד מ"כה כ"שמד ,רוהט ומוקמ
 ווטצנ אלו זי"ע בויח וניצמ אלד תונבל ןיבייוחמד םשמ 'יאר ןיא ,ווט הידיב בל
 ינפל הבושח רתוי םתבדנ כ''עו ,ןכשמה ןינבל ועייס םבל תבוט ןוצרמ םה קר
 ח"הוא 'יעו ,םישרדמב ראובמכו ס"קליב יתבתכ רשאכ ,םישנא תבדנמ ה"בקה
 תבית כ"שמו םילקשמ תורוטפש םישנ ןינעל (ג"קס ד"צרת) א"גמו המורת 'פ שיר
 .םיטפשמ 'פ אמג

 ם"במרל םוקמ הארה (ג 'יס ח''ואח) ל"ז גרעבמעלד ןואגהל קחצי תיב ת"ושב
 םיבייח לכהו בתכ ד"כתו הלילב ןינוב ןיא ליחתהש ןיהומת וירבד הרואכלש
 םי'במרהד 'יתו ,הלילב ןינוב ןיאד ג''זהש השע תוצמ איה ירה ,םישנו םישנא תונבל
 תונבל סודרוהל הצע ןתנ אכיה אטוב ןב אבבו השקמד 'א 'ד ףד ב"במ ןכ חיכוה
 ,תוצמב יבייחמב םידבע ינאש ינשמו 'וכו לאינד שנענ המ ינפמ ירמא ירהו ק"'מהיב

 אלא ,םירוטפ םידבעו םישנו ג''זהש ע"מ יוה ק"מהיב ןינב ירה השק הרואכלו

 יוהד ףא םיבייחש םעטהו ,ש"ע ק"'מהיבב ןינבב םיבייח םידבעו םישנד ח"כע

 ע"ממ תורוטפ םישנד אהד ללכ ןתנד (ב זט) הגיגח ןבא ירוט פ"ע ל"י ג'זהשעמ

 םויו םוי ןיאש תיציצו ןיליפת ןוגכ ,םלועל הב ןיבייחש הוצמ אקוד ונייה ג''זהש

 ,שממ לוטיב אלא קספה הז ןיא הלילב ןיגהונ ןיא יא ךכיפל התרבחל ןימולשת

 קר הלילה יוה אל ,הכימסו הלימ ןוגכ א"פ קר תושעל םיבייוחמ ןיאש הוצמ לבא

 קר תונבל בויח ןיא ק"מהיב ןינב ןכו ,ג"זהשעמ בישח אלו תלטבמ אלו תקספמ

 ת""וש 'יעו ,הלילב ןינוב ןיאד ףא תובייח םישנ ה"ושמ תידימת הוצמ הז ןיאו א"פ

 אל ךכלד ,וז 'וק לע ל"נה קחצי תיב ןואגהל בישהש (ט"'פ 'יס ג"ח ת"דהמ) מוש

 איה כ''או ,הלימב ןיבייח םילעבד ןהילעבל תודבעשומ םישנד ג"זהשעמ הלימ יוה

 ןויכ ק"מהיב ןינבב ןכו ,ותואד ארק אלול תבייח התיהו הווצמ הלעבש המ התשע

 ייעו ,ש"ע ג"זהשעמ ש"ל ךכלו בייח לעבה איה השעת אל םא כ"א םיבייח לכהד

 םישנש (א וק) תובותכ 'יעו ,כ"'שמ ב"י תוא השא גוס 'ב הוצמ רפוס יטוקל

 ןיקסעתמ תודנ ללכל ואב אלש תורענ (ה"מ ח'"פ) םילקש ט"יותו ב"'ער תוגרואה

 .(םויסה רסח) וב
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 שקאפ תרכומ

 .בי

 שקאפ הפ םימי תכראהו 'סל 'ג םוי הי'ב

 הלוג ישנאמ י"נ דלעפצעה בקעי ה"ומ הרותב ץורחו גלפומ םעט שיא בקעיו

 .עצעצ ק"קב תעכ בשוי

 ןניאש תומוקמב ברעתמ יניא יכ בישהל יתיצר אלו ותעב יתלבק ובתכמ

 לע ןיכמוס ןיא וניתליהקב הפש עידוא םימעפ שלש 'כ רבכש ןעי לבא ,ילגד תחת

 שי לבא ,ץוח תקידבל האיר לכ ןיאיצומו ,םילגעב 'יפא ללכ דבל םינפ תקידב

 ק"ק ילואו ,דבל םינפ תקידב לע םילגעב ךומסל אנד תמדקמ ןיגהונש תומוקמ

 רבדב טרפב הז לע דיעמש אתמד טחושה ןמאנו ,ולא תוליהקמ כ"ג ןאשטלאפאט

 המחלמ תעשב תעכ טרפבו הז רובעב שער תושעל ןיא כ"ע ,ררבל רשפאש

 ןיאש כ''ג קספ (גל ייס ב''ח) תי'דהמ מוש ת"ושבו ,רקויב רשבהו םיטעומ םיטחושהו

 ןנברדמ קר האירה תקידב תמאבד אנד תמדקמ ןכ ןיגהונ ןיאש תומוקמב ךכ גיהנהל

 אמקואל ןוממ ןינעל יוארהמש ףא ,הנקת ושע ל"זכחו בורה לע ןניכמס ט"המו

 וניא םאו רשכ אצמיו קודביש תויהל לכויד דספה אכיל הזב לבא ,הרות ןיד לע

 לבא ,אתלימ רדגמל םהירבדל קוזיח ןנבר ודבע ג"הכד הפירט 'יהיש וסנק קדוב

 כ"ע ,הפירט איה אכריס אצמיש לכ כ"א ךועימב הנקת ןיאד םיכרה תולגעב

 שי יכ םדקמ ןכ ןיגהונש תומוקמב ךירצ אל ץוח תקידב לבא םינפ תקידבב יד
 .םש ראובמכ וכומסיש המ לע םהל

 ויבתכ יתיאר תמא ןה ,ןויסנל דומעל אביש שקבמ ינאש ילע רמרמתמש ד"'עו

 ,המודקה הקזח ול שי יאדובו חת אוהש ויבתכ ךותמ יתרכה ןכו םילודגמ לביקש

 וילע ורבעש דגו ענ תויהל תורצהו ךרדה תואלתה ךותמ ילוא ינא ששוח ז"כע לבא

 ץבקיו ומע תטילפ לע םחרי 'הו ,המודכו ןיתתרמ וידי ילואו ויתוחכ ושלחנ ל"חר
 .א"בב לארשי יחדנ

 ןמאנה ודידי ד"כ

 .גי

 .ק"פל "תוכרב האמ,, ארקיו 'א שקאפ

 תולעמב םלשומ םימש ארי גלפומ ץורחה יבוהא ידימלת םעמ רוחב יתומרה
 .ו"רג רטלפפאנק ןרהא לאפר ה"ומ

 ןישועו םנאצ וערו םירז ואבו ביבסמ רדג ילב דמועש ק"היבב ךתלאש ד"'ע

 לזרב לש רדג תושעל ה"ע רפע ינכוש ךיתובא דובכל ךל יאשר יא ,אירדנפק הב
 .םהירבק ביבס

 רחאל ףא תובאה דבכל בויח יאדוב ,ךדספהב ךרכש אצי י"ג ידימלת יבוהא

 וכלת אלו ,םימעה תוקוח אוה רבקל ביבס רדג תושעל לבא ,ל"זח תשרדכ ןתתימ

 לצא לדתשמ י"ג ג"הגה ידימלת ד"בא ברהש תבתכש טרפבו ,ביתכ םהיתוקוחב
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 דובכ לע סוחל רשויהו יוארה ןמ רשא ,םייחה תיב לכל רדג תושעל להקה ישנא

 הב ואובי אלו םוקמה תא רתוי וזבי אלש הזל עייסל א"וא לכ לע בויחו םיתמה
 .םירז

 ןוגכ ,הביס פ'ע ושענ םה ,םייחה תיבב הפ םירבקל לזרב ירדג תיארש המו

 וחינהל ותחפשמ וצר אלו תעדל ומצע דביאו םש יונק עובק םוקמ ול 'יהש 'א
 ינשהו ,לזרב לש הציחמ םירחא ןיבל וניב תושעל ביבס רדג ושע כ"ע ,דצה ןמ

 ןתנ כ"חאו ותחפשממ ותמ םש חינהו םייחה תיב לצא הדש ול 'יהו אפור 'יה

 לש רדגה םע ולש םירבק םג אב אליממו ח"היבה אלמתנו ק"חל הנתמב הדשה

 .ח"היב ךותב לזרב

 ,די

 ה"ע בגשנו קידצ םסרופמה לודגה ןואגה ברה פ"נידי כ"עמל ימולש תירב
 .ו"צי דאהינאב ק"קב ד"באה א''טילש שטייד רזעילא ה"ומ ת"'שקכ י"ג ה"פ

 'וכו םולב רצוא יקבו ףירחה ברה נ"י נ"ה ג"רדה רמד ונתח תויהב ןה

 איבה רשאו הלעה רשא תא ינארהו יתיבב הרבעה עובשב י"נ ןהכה ףסוי ה"ומ
 הרימאב ועורז ג'רדה ףשח םש רשא "לוקב ונעי,, ומשב בוקנ סרטנוק סופדה תיבב

 ריעב םינקתמה דגנ םוחלל אציו לוק תמרהב הלפתה חכ לודג המכ תוארהל המיענ
 הזב שחלה תא יתיאר םגו ,ס"נכהיבב םתלפתב עמשי הקד הממד לוק קרש תחא

 י'1 ג"רדה הנהו ,םירורב םירבדב תופסונ וילע ותש רשא םילודגו םינואג הברהמ

 ,אנד אקספב םירמאנה םירבדה לע יניע ןטקה ינא םג םישאש ינברה ותונתונע

 ינפל ךיראא יכ יחכ המו ,רפסה םע רמאנ אל דוע רשא עדא המו ךולהי ינמ המו

 מ"כה שודקה ןואגה יראמ אבא ק"כ ןיבל וניב "ה רשא הבהאה ס"לבו ,ג"רדה
 וינפ ושקבא םקיר אובא אלש ידכו ,ינממ הככ שקבל ג"'רדה ובל תא עינה ל'צז
 םיחכונה םירבדה לע םיחלודבה ויניע םושל ,חכב 'ה לוקב הוצמב ליחתהש תויה

 םילודגה וניתובר םיקנעה ינב םיאפר קמעמ םילבש טקלמכ יפרוח ימיב יתייה רשא

 המה םירבד בורב םיגהמו םיפצפצמה לע שא תובהל בצוח לוקב ורבד רשא לי''ז

 הצרפנ ר"הועב ונירודב רתויב וישכעו ,הלפתה תעשב תויסנכ יתבב דחי לבהמ
 יואר םירבדה אצמי ג"רדה םאו ,הזב םירהזנ ןיא ח"ת הברה םג ץרפ ילע ץרפ

 יבל חמשי ןולדחי תולוקהו הלשכמה ריסהל הזה סרטנוקה ןח תיולב םמסרפל

 .ינא םג

 ,ודבכמהו וריקומה הנמאנו הבר הבהאב פ"נהוא יננה הזבו

 מ"כה ל"ז רפוס ז"אר ןואגהב ביל ףסוי 'קה

 ו"צי שקאפ ק"קדבאה

-- 127 -- 



 ץבוק

 םירבדמה ,רפומ ירפסו םינורחאו םינושאר םיקסופ ל"זמכח ירמאמ

 ,ד"מהיבבו נ"כהיבב הליטב החיש לש ןוע ,םיבר הב םילשכנש ,רמה ןועמ

 'יהש ל"ז רפופ ביל ףסוי ה"ומ ת"שקכ קידצה ןואגה ברה תחאל םפסאש

 ירפסו םיקלח 'ה ת"הע רפוס םוקלי ירפס ח"מהעב .שקאפ ק"קדבא

 ,עקשטערעד ק"קב בר 'יה ודועבו ,םיקלח 'ב תוצמ ג"ירת לע רפוס יטוקל

 הוקא תאז לכ םכעידוא ירחאו ה"לזו בתכו ותלהק ינבל םירמאמה רדיס

 תחנב םימכח ירבד םייקל ושפנ לע רהזנ 'יהי ,ובבלב 'ה תארי רשא לכ

 .1 םנושלב ו"ח ולשכי לבל תורבדה תרצע הזב 'יהיו ,טקשהבו

 ןיגהונ ןיא כ"פעאו ןייושע ןה יאנת לע לבבבש תויסנכ יתב יסא ר"א (א

 .(ב דומע ח"כ הליגמ) תונובשח והינ יאמו שאר תולק ןהב

 ןינילמ תמה תא וב ןינילמ תונובשח וב ןיבשחמש נ"כהיב יסא בר רמא (ב

 ףוסל אלא (תמה תא וב ןילהל איה הבוחד עמשמ י"שרפ) יכה ואלד איגס אל דס

 .(םש) (ןירבוק ןהל ןיאש םיתמ ריעב ותומיש י"שריפ) הוצמ תמ וב וניליש

 היל יוו אדורפ יזחאד היל יוו לוחד ןילימב אתשינכ יבב יעתשמד ןאמו (ג

 אהלא תיל אהד יזחאד לארשיד אהלאב אקלוח היל תילד היל יוו אתונמיהמ ערגד

 ק"הוז) אליעלד האלע אנוקתב אנלק גהנאו הינמ ליחד אלו ןמת חכתשא אלו

 .(א"לק ףד המורת 'פ

 ךרוצב וליפא אלדתשאל רוסא אתשינכ יבל אשידק אמע ולאעד ןויכ (ד

 לדתשאד ןאמו ןול אזח אקדכו אתיירואו אתולצו ןחבשות ילימב אלא אתשינכ יב

 היל תילו אתבש ללחמ אקד שנ רב יהיא אד אמלעד ןילימבו ןינרחא ןילימב

 .(ב דומע ה"ר ףד להקיו ק"הוז) לארשיד אמעב אקלוח

 רופחל םילעופ םש איבהו ומרכ ךותב רפע לת ול 'יה קחצי רב ןמחנ בר (ה

 אב לתה לע בשיו ותיב ךותמ םדא ץפק 'ב םויל הלוכ םוי ותוא ורפחו לתה תא

 בקרנ וניא תמו ל"א מ"החת ןמז עיגה אמש ינא תמ ל"א התא ימ ל"או ןמחנ 'ר

 אלו יתודמ לע יתדמעה אל ימימ האנק תומצע בקרו המלש רמא ךכ אלו ל"א

 יבל יתתנ אלו נ"כהיבב אלו ד"מהיבב אל יתרפס אלו יריבח תאנק יבלב יתשפת

 טוקליב אבומ שרדמ) חטב ןוכשי יל עמושו רמאנש המ םייקל ת"'דל אלא יניעו
 .('ט תוא הקיתש ךרע רזעילא

 ונכלמ ינפל ונידמעב תסנכה תיבב שאר תולק גוהנלו החיש רפסל רוסאו ו

 תמיא אל רשא שאר תולק םיגהונה םיעשרל םהל יואו ומש ךרבתי ץראה לכ ןודא

 ףסוי ר"גה י"ע (גסרת שקאפ) "םיחתפנ םירפס השלש,, 'סב הנושארל ספדנ הז ץבוק 1
 תולדתשהב ,רוושמעטב רגרבנירג בוד יבצ 'ר י"ע כ"חאו ,ל"נה ל"ז ץראווש ןהכה
 .ולא המדקה ירבד ונקתעה םשמו ,ל"צז רפוס יבצ קחצי יבר צ"הגה
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 ייא ורבע יכ לשמ וחקי אלו וניבי אלו םהינפ לע וארומו ודחפ אלו םהילע ידש

 םהיכרב לע םיערוכ ם"וכעה םיכלמה םהה תוצרא לכב יכ וננובתהו וארו םיתכ
 ידי ישעמ םהיהלאל תושורפ םהיפכו דערו דחפו המיאב םידמועו םתולפת תיבב

 םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל םידמועה ונחנא םנמא ,ועמשי אלו וארי אל רשא םדא

 תולהתו תוימוד לכ וילא ורכז הלעתיו ומש ךרבתי אשנו םר םיקו יח ה"בקה

 תתרבו דערו דחפב האריב המיאב וינפל דומעל ונל שיש המכו המכ תחא לע

 .(ח"י 'יס םידרח רפס)

 ונוע לודג יכ נ"כהיבב ןילוח תחיש וא ויקסע םושמ רבדל אלש רהזיו ז

 וחיכוהל םיבייוחמ להקה לכו ללפתמ ץישש תעב רבדל אלש רהזתש ש"כו אושנמ

 הנפי םאו ת"ישה דובכל וארבנ םירוצי לכ יכ ואטחמ ותוא ךושחלו וב רועגלו

 ארומה היאו דובכה היא ותלהת םירפסמו וינפל םיחבשמש העשב עמשת אלו ךבבל

 .(הבושת תרגיאב הנוי וניבר)

 תסנכה תיבב ורבדי אלש םרח םינבר ראש ףוריצב םת וניבר ףיסוה דוע (ח

 .(דילש 'יס ףוס ד"וי הלוגה ראב) האריבו המיאב ובשי ךא

 לותיהו קוחש ןוגכ שאר תולק םהב ןיגהונ ןיא תושרדמ יתבו תויסנכ יתב (ט

 כ"אא תונובשח םהב ןיבשחמ ןיאו 'וכו םהב םיתושו םילכוא ןיאו הליטב החישו

 .('א ףיעס א"'נק 'יס ח"'וא ע"וש) םייובש ןוידפו הקדצ לש הפוק ןוגכ הוצמ לש םה

 וב שמתשהל רתומ וב שמתשהל וילע ונתה נ"כהיב ןינב תעשב םא יי

 העירז ןוגכ הנוגמ שימשתל הנברחב וליפאו יאנת ינהמ אל ובושיב לבא ונברחב

 .(א'י ףיעס םש) יאנת ינהמ אל םיבר לש תונובשחו

 וליפא ני'כהיבב רקיעו ללכ םירבדמה הער םשפנל ולמג יכ םהל יואו (אי

 ילוא נ'כהיבמ האיצי רחא דע םימש תאריו רסומ ירבדב וליפאו הליפת ןמז רחא

 (י"ראה רודיס לש המדקה) ושנועב דאמ ךיראה המורת 'פ רהוזבו לוח ירבדל וכשמי

 הבושתו רסומ ירבד וליפאו ותליפת קר נ''כהיבב רבדל אלש דאמ רהזנ 'יה י"ראה

 .(ג'יקס א"נק 'ס א"גמ) לוח רבד ונממ ךושמי ןפ רביד אל

 םכותב ןכושה תייישה תמיאמ שאר דבוכבו ארומב נ'"'כהיבב תויהל ךירצ (בי

 תויסנכ יתב תוברל םכישדקמ תא םינהכ תרותב ורמאו וארית ישדקמו רמאנש

 ןיגהונ ןיא טעמ שדקמל םהל היהאו ביתכ והיילעד םוקמ לכבש תושרדמ יתבו

 דאמ לודג הז לע רבועה שנועו הליטב החישו לותיהו קוחש ןוגכ שאר תולק םהב

 שדקמ אמלעד אתשינכ יב לכ ורמא אילפי יכ קוספ לע אשנ 'פ רהוזב אתיאדכ

 נ"כהיבב רובידה רוסאל וקספ ונירודב םילודג םילבוקמ םילודג םימכח ינשו ירקא

 וריאודרוק השמ ר"רהומכ םלשה םכחה םהו םשה תאריו הרות ירבדב קר ירמגל
 וליפא חשה שנוע וריכזה רבכו ה"'הלז יזנכשא קחצי ר"רהומכ םלשה םכחהו ה"'הלז

 תמיא ינפמ אתשינכ יבב יעתשמד ןאמ רהוזה ןושל ךכ יכ הליפת תעשב אלש

 םדאל שיו ק"'מס 'כו הקד הממד לוק הניכש יוליג םוקמב ביתכ אהד 'תי וב ןכושה

 ובלכה בתכ ןכו םימלאכ םידמוע םתליפת תיבב םידבועה םיוגהמ רמוחו לק ןודל

 .(םידרח רפס) ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל םידמועה ו"ק דומלל םדאל שי ןכו
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 תולק םהב ןיגהונ ןיא תויסנכ יתב ולא טעמ שדקמל םכל היהאו ביתכ (גי

 ךפוה ולאכ השוע רבדמהו לא תדעב בצנ םיקלא הליגמד ב"פב ןנירמאדכ שאר

 בישקמ ןיאו ידי יתיטנ הנוע ןיאו יתארק שיא ןיאו יתאב עודמ רמאי ,ופרוע וילא

 ךאו ירצח סומר םכדימ תאז שקיב ימ ךילא ארקיו ךלוק לע 'יקלאה ףוצקי המל
 וינפל ןנחתה בל תריבשב הונעב שאר תפיפכב ארומב וינפל בשו ול הוחתשה

 ךל אצמנו ךילא בורק היהי זא הננרב וינפל אבו החמשב וינפל ררושת

 .(חקורה רפס)

 האופר ול םירמוא ןיא שטעתנש ימד ע"ושב ראובמד אהד השירפב בתכ (די

 ואר אלש םהימיב אקווד ונייה הרות ירבדב קר ןיחישמ ןיאד שרדמה תיבב

 םירמוא םירהזנ ןיא ה"אלבד וישכע לבא םיחישמ ויה אלש ש"כ ץוחל םהירפסמ

 ח"ואב וניצמד ףאד ובלמ אלוק תודבל הז רבד בותכל ול 'יה אלו ל"כע האופרל

 םניא םדא ינב ראש םגש ןויכ וישכע ש"ק ארוקש ןתח ןינעל וזכ ארבס 'פ 'יס

 דשמיש ןאכ ןכ ןיאש המ ,ש"ק ארקיש בוט רבד הזמ ךשמנש םושמ ונייה ,םינווכמ
 העוצרה הרתוה האופר רמול וישכע הרתוהדמ רבס עמושהש הנוגמ רבד הזמ

 ןיא כ"ע ו"ח םימתר ילחג שנועב הזב ןירהזומ ונא רבכו הליטב החיש כ"ג חישיו

 החיש רוסיאל ו"ק ודמליו הז לע ריהזמ ברה "יהי הברדאו ,לקהל הזב חיגשהל

 .(וי'יקס ו''מר ד"'וי ז"ט) חבושמו דבוכמ הז ירה הרותה דובכב הברמהו הליטב

 רמולכ ,תראפתלו םשל הלהתל השע רשא םיוגה לכ לע ןוילע ךתתלו (וט

 ןנירמאד ונייהו תראפתלו םשל םהל אוה 'הל םיללהמו םיחבשמ לארשיש המ

 ה"בקהל םירטעמש הרטע התואש קידצו קידצ לכ שארב הרטע תויהל ה"בקה דיתע

 ופוג לכ ול ןיפיקמ נ"כהיבב ןילוח תחיש חשש ימ לבא םהל הריזחמ םתלפתב
 .(ט"י ו"נ םירבד םירוטה לעב) םיצוקב

 ינב שי םאו ,םדא ינב םע ןילוח תחיש רבדלמ רהזי נ"כהיבב ודועבו (זט

 םהל יוא םתוא קיתשי ןכבו ויתפשב ענעניו ללפתמכ ומצע השעי םירבדמש םדא

 .(הנקה רפס) הבר םתאטחו שדוקב לוח ןיברעמש םדא ינבל

 בשי ,הליפת תעשב אלש וליפא רבד םוש נ'כהיבב רבדל לגרוה םאו (זי

 הקליו ןיגלפומ ןיב םיפוצר ןיב םוי םיעברא הנעתיו הנווכב ללפתיו לודג ארומב

 .(ז"פ הבושתה רעש ח"ר) םוי לכב ענצהב

 ל'זו הליפתה ןינעמ םניאש םירחא םירבד ג"כהיבב רבדל אלש ש"כמו (חי

 ('ג תואב ליעל ושדק ירבד לכ ונקתעה) 'וכו יעתשמד ןאמו המורת 'פב רהוזה
 םניאש םירבדב ולוק היבגמד ןאמו םש הרוש השודק ןיידע הליפתה רחאל וליפאו

 םשמ הניכשה שרגמו 'תי ותשודקב ןויזב גהונ אוה 'תי חבשלו הליפתל םיכייש

 האצמ אלו רמאנ ז"עו םוק לכוא אל ידיב 'ה ינגתנ תלבוקו תקעוצ הניכשה וילעו

 כ'היבב םא יכ אתולג תעב החונמ תריד הל ןיא יכ הלגר ףכל חונמ הנויה

 םילטב םירבדבו םהלש תואריטרט יתבכ נ"'כהיבב ולוק ןתנש הז רובעבו לארשיבש
 ןב רמאג וילע יכ ושפנל יואו ול יוא שרגתהלו דונל ר'הועב הניכשה תחרכומ

 עוגרמו חונמ אצמי אל רשא םירזכא ידיב 'יהי אוה םגש ושנועו ומא תגות ליסכ
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 ריאת זאו ומצעל שוחי שפנ לעב לכ ןכל ןוהליד אשנועמ ןבזישל אנמחר ושפנל

 .('ט קרפ הדובעה דומע רשיה רוא) םייחה רואב ותמשנ

 ןילוח תחיש חישי אלש ומצע לע לבקי נ"כהיבל ךלוה םדאהש העשב (טי
 שרושו דוסי) ל"חר ילילפ ןוע אוה ג"כהיבב ןילוח תחיש חשה יכ ו"ח נ"כהיבב

 .(ד"פ ינש רעש הדובעה

 שיא לכל עודי הזו תסנכה תיבב ןילוח תחיש רבדל ואב בורקמ םישדח כ

 יזחאד היל יוו אתשינכ יבב יעתשמד ןאמו רהוזה ןושל הזו לודגה רוסיא לארשי

 רכז ,לארשיד אהלאב אקלוח 'יל תילד היל יוו אתונמיהמ ערגד היל יוו אדורפ
 קיספה ירהש לארשי יהלאב הקובד ושפנ ןיאש דוריפ הארמש דחאה םירבד 'ג

 אתונמיהמ ערגד 'בה ,הלעמל םרוגש ףוציקהו דוריפה דבלב ,ונממ ושפנו וחור

 ובל לע םישמ ןיאו ןמא הנוע ןיא םילטבה םירבד י"עש רמול הצרש רשפאו

 תרזחבו ןמא הנוע המ לע ףוס ףוס הכרבה ףוס עמוש םא ףאו תוכרבה ףוס לע

 הכרב איה ןמא םינועו הכרבה םיעמושה הרשע ןיא םא זא הליפתה צ"שה
 קידצ יוג אביו םירעש וחתפ רועיש ילב לודג אוה ןמא תיינע לע רכשו הלטבל

 יזחאד לארשיד אקלאב אקלוח 'יל תילד 'גה ,אתונמיהמ ערגד והז םינומא רמוש

 ןועמבו ה'בקה ה''ממ ינפל דמועש בושחי ימ יכ ןמת חכתשא אלו אקלא 'יל תילד

 םידחוימ םישנא ךכ לע הנמנ ונרמא םא םילטב םירבד רבדלמ שובי אלו ושדק

 תושרה ירבדב ז"כ ,סנקה תארימ הלודג םימש תארי ןיא םא רז רבד הז סונקלו

 .(זנחתאו 'פ שורדב ףיש ם"רהמ) ערה ןושלו תונצילו רוסיא תחיש ש"כ

 והרמאיש ט"וי תופסות לעב בוט םוי ר"רהומ ןואגה דסיש ךריבש ימ (אכ

 םירפסה רצואב תאז אצמנו) נ"כהיבב םר לוקב תבשב תבש ידימ ןזחה
 וניתובא ךריבש ימ (הנתמב ידיל ילא וחלשו דראפסקואב רשא קעטאילביבב

 ונושלו ויפ רמושה ךרבי אוה המלשו דוד ןרהאו השמ בקעיו קחצי םהרבא

 רפס תאירק תעשבו הליפתה רמג דע רמאש ךורב ןמ רוביד םושב קיספהלמ

 לרופסו ןילוח תחישב ש"כ רוביד הזיאב הרות ירבדב וליפא רובצבש הרות

 ירפס לכבו ה"ע ונבר השמ תרותב תובותכה תוכרבה לכ וילע ולוחיו תועומש
 םימלוע ינשבש תונחלש יתשל הכזיו םימייקו םייח רשכ ערז הארי תואובנה

 םג ךורא ולוכש םוי אוהש אבה םלועהו בוט הנהו רמאנ וילעש הזה םלועה םהש
 .('ס יס םהרבא שעיו רפס) ןמא רמאנו בוט

 תופסותבו האריבו המיאב םידבכנה תומוקמב דומעיש םדאל יואר (בכ

 ןילוח תחיש רפסמה כ"ע השעמבו הבשחמבו רובדב וילע םימש ארומ 'יהיו השודק

 ארומ קלסמ הליפתה תעשב אלשו דומילה תעשב אלש ףא ד"מהיבב וא גנ"כהיבב

 לע אציו 'פ ה"לש) ןילוח החיש לש רוסיא לע ףיסומ רוסיא אוהו וילעמ םימש

 .(הזה םוקמה ארונ המ רמאיו אריו קוספה

 המכו הלוגב ונל ראשנ רשא הז יכ הליפתב דרח תויהל םדאה ךירצ (גכ

 ללמי יאליע דצל ןילמו המוק תפיפכו הריתי הענכהב דומעלו וב ןנובתהל םדאל שי

 םקיר בושי אל יכ הכדנו רבשנ בלו עמדב ללפתמש ימל ירשאו הנווכבו תחנב
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 ונל יוא בל תוריקמ השקבו הליפת אל םא ונידעב ןיגי המו הלוגב חטבנ המ לעו

 שיש לבהו םידיא אוה ןנעה אוה המו הליפת רובעמ ךל ןנעב תוכס רמאנ רשא

 כ"שכמו נ"כהיבב הליטב החיש דוחיבו םוי לכ השאו שיא יפמ אצויה אטח וב

 ר"ח שבד תורעי) תולעל הליפתה ענומו ןנעו בעב הלוע אוה לכה הליפתה תעב
 .(י'ד שורד

 ונלכ ונאטח יכ יוא קועצלו םלועה וילע שיערהל יוארש אוה דחא רבד (דכ

 ןומגאכ ףוכלה ושפנ םדא תונע לוק ןיא 'ה ינזאב הזה ןאצה לוק המ וניעת ןאצכ

 ,אלולטו אכוח הלומה לוק םישועו ,הלפת עצמאב הליטב החיש חישי הכדי ,ושאר

 ואבת יכ הזה תיבה 'יה םיצירפ תרעמה רמוא אוה םהילע אלולה יב םידמוע ולאכ

 וידיב זמורו ויניעב ץרוקה וליפאו ,ירצח סומר םכדימ תאז שקיב ימ ינפ תוארל

 םירבדב הב קיספמה ו"כעא בקעי תארק יתוא אלו רמוא בותכה וילע ותלפתב

 םוקמב ,וילעמ םימש ארומ קלסמש הליפתה תרזחב וא םיקרפה ןיב וליפא םיליטב

 הבכשנ ,אוה ךלמ שדקמ יכ הלודג האריבו המיאב הב דומעל ןיבייחש שודק

 אל ונתוביבס רשא םימעה יטפשמבש ןינקותמכ יכ ,ונתמילכ ונסכתו ונתשבב

 האריב םתולפת יתבו םתומבב םידמוע ךיא ונעדי אלה םימעה תוקוח יכ ,ונישע
 ונשאר םירנו םינפ אשנ ךיאו ,םירחא םירבדב הפ הצופ אלו ףנכ דדונ ןיא דערו

 םלוע לבה יקסעו םישודחה לכ םונבזע אלו םונעדי וניתונועו ונתא וניעשפ םא
 ץוביק םוקמ אוה וליאכ שאר תולק םג קוחש םג נ"כהיבב םיעמשנו םיעדונ

 םא ףא הער םהל ולמג יכ םשפנל יוא ,םיקושבו תובוחרב ומכ וקשקתשי םיקירה

 םינקיר ירבד רבדמה שנועב גילפה המכ המורת רהוזב 'יעו ,העשה םהל תקחשמ
 זפ ,רסומ ירבדמ ףא רהזנ 'יה ל"ז י"ראה ,םיגגושה דעב רפכי בוטה 'ה נ"כהיבב

 .("לא תיב םלוס,, החיתפב ץ"בעי רודיס) העינכה ריסמה לוח לש רובד םהמ ךשמי

 ת'ס תא רומשל יוארכ רהזנ אל וזפחהב צ"שהש השענש השעמה ד"ע (הכ

 זא ויהש םעה לכ בל ז"עו ,ץראל "ינשה לפנ תחאה תא איצוה דועבו םישודקה

 ינב לכמ תובדנ וצבקיש בוט המו 'וכו ו"ח תוינערופמ םיגאודו המוה גנ"כהיבב

 ילואו השודקה ץראבש םיללמואה לארשי ינב וניחאל וחלשיו םשפנ ןוידפל ריעה

 תאירק תעב ןילוח תחישב יוארכ הרותה דובכב ורהזנ אלש לע םדיל הניא 'ה

 .(ו'כ 'ס ב"ח א"ביר תבושת) הרותה

 ללכ הריבעל םיבשחנ םניא ונינמזבש תוריבע המכ שיש יתרכזנ הנהו (וכ

 פ"הע ל"ז השמ חמשי 'ס ח"מהעב צ"הה יפמ יתעמשו ,נ"כהיבב ןילוח תחיש ןוגכ

 ראובמ והונ לע גאשי גאש ולוק ןתי ושדק ןועממו גאשי םורממ 'ה (ה"כ 'ימרי)

 אוה 'או ו"ח אתניכשב אנלק ןידבעד לע ןילאגנ לארשי ןיא הז םושמד ק"הוזב

 ודיב אלה גאש המלו גאשי םורממ 'ה איבנה ש"זו אתשינכ יבב ןיעתשמד המ

 ושדק םוקמב אנלק ןידבעד םישמ והונ לע גאשי רמא הז לע ונתוא לואגל
 ודפסהב ל"ז אקסילמ צ"ההל ב"ח בוטהו רשיה) םש הרוש הניכשהד נ"כהיבב
 .(ל"ז רפוס בתכה לע

 שיחיו רהמי ,הבושנו וניכרד השפחנו ,ונבבל לא ולאה םירבדה םישנ םאו

 .ןמא ונימיב הרהמב וניואמ תיב הנביו ונילאגל
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 וניבר םשמ םסרפתנש "ךריבש ימ, חפונ דוע

 בוט םוי תופפותה לעב
 להקה לכ תא ךרבי אוה ,בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש ימ

 רומשל וילע לביקש ימ טרפבו ,שדוקה תולהק לכ םע הזה שודקה

 ינולפש רובעב ,הלפתה תעב הליטב החיש חושל אלש ונושלו ויפ

 רכשב ,ורובעב בדנ [תפנכה תיב יאבג וא רובצה לודג] ינולפ ןב

 הכזיו ,הלחמו עגנ לכמו חקוצו הרצ לכמ והרמשי ה"בקה הז

 םישעמלו הפוחלו הרותל םלדגיו ,םימייקו םייח םינב תוארל

 רשועב אשנתיו וידי השעמ לכב החלצהו הכרב חלשיו ,םיבוט
 לארשי לכ םע לגרל תולעל הכזיו ,םימכח תרטעב רטעתיו דובכו

 םימתכו תמאב וניקולא 'ה תא דובעל ,םימעפ שלש ויחא

 .ןמא רמאנו

 : 178 דומע
 המכחב םיקלא חור ותוא אלמיו רדסל 'ב שקאפ ה"ב

 .א"טילש לקנארפ םהרבא ה"ומ 'וכו םסרופמה קידצה ברה כ"עמל ס"טכוש

 ערהיא איירפ אז ךיא ןיב עהימ 'וו ערהיא רופ דנעקנאד ךילצרעה סלאמלעיפ

 .ןעמהאנ ךורפשנא ןיא סלאמכאנ גנוציטשרעטנוא עכיירסולפנייא עגיטיג

 רעטעוו עטלאק סאד ךאדעי ,ןעכערפשראפ ךילנאזרעפ ךיא טלאוו להאוו

 לעיפוצ ןהאש דלודעג רהיא עמהאנ ךיא ןעגידלושטנע ת''כמ .ךימ עטרעדניהרעפ

 איד רעיה .ןאק ןעטער עפליה ה"בקה טימ רעד סע איז דניז ךאדעי ,ךורפשנא ןיא
 סעללא רעביא ת"כעמ איז סאד טזייועב ללוכ סאד ןעביירש סאד עיפאק

 איד איז ןעללאוו ךאננעד ,טכער סגנוגיפרעפ ןיימ ןענעקרענא ןוא ,ןעריטקעפשער
 הלילח ,טסיא עגארפסנעבעל ענייא גנונהאוו ןסיורד אד ןעגידניק טכינ עטיילזניצ

 .-- םימש םשל ןייר סע ןעניימ דנוא ןעהעג וצ ןעבעל ספיוא דנאמעי

 דנוא "הגירדמ,, ןעהאה רעזיד ןיא טכינ ןיב ךיא רעדייל רעבא ,ןהאש רהעז

 קעווצ ןעגיטאטלהאוו םוצ טקעריד סאוו שדקה ןייא סאד ןעבעגוצ טכינ ןאק

 ענהא טעמדיוועג םיחרוא תסנכה ריפ םימש םשל ןייר ךילקריוו דנוא טיובעג

 טאווירפ רעממיצ רעזיד סעדעי ןייא ןענהיא ןאפ דנוא ,עססערטניא עטסרעדנימ

 רענייז ללאז זיוה סאד רעטייוו ערראהעב ךיא .ללאז ןייז טאטכאפרעפ זניצ ןיא

 םיצולח ,םינוממ איד ערעכיזרעפ ךיא .ןעדרעוו ןעבעגעג קירוצ גנומיטשעב

 ה"בקה טימ סע עפפאה ךיא ,ןעכאזרוארעפ ללוכ ןעד עדנאש ענייק טראד ןעדרעוו

 דריוו ןעגראז ריפאד רעד ןעצעזוצ ןיירעה רעטלאוורעפ ןעכלאז ןענייא עפליה

 עגאמ תייכעמ עטטיב סלאמכאנ ךיא םעדניא ...טמאק גנונדרא ןיא סעללא סאד

 הוצמ ןעסארג רעזיד 'יכז רעד ךיא עשניוו ,ןעגידנאטשללאפרעפ טאטלהאוו עזיד

 גנוטכאכאה עכילגיצראפ טימ .ןעסינעג לארעביא איז ןעגאמ

 1 הפד ד'באגה ברה תנמלא רפוס לכאר

 הכרעש המ ,ה"ע רפוס ביל ףסוי 'ר וניבר תשא תינקדצה תינברה הלוגדה השאה בתכמ 1

 .ו"ת םלשורי ק"היעב "םיחרוא-תסנכה,, תיבל עגונב ,טסעפ"אדובב י"א אישנל
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 שקאפ תרכזמ

 : 185 רומע ינימש קרפ

 .1 'א םוי ח"'ערת ןנחתאו ה"ב

 ! ט"כו ש"דחא

 הז רבכ ךל יתבתכ ינאו ,םולכ יל תבתכ אלש הז המ לעו הז המ עדי אל

 .ריייכא הבוטל ךינינע לכמו םכמולשמ בוטה עומשל הוקאו ,םימעפ

 ,ותשודקב הנותחה רחא ל"ז ק"הגה א"א יל בתכש בתכמה ךדיב הנה

 ,םייחב ושדק ירבד תוארל כ"ג ךינפל בוט םגו ,ונממ הקתעה ידיל חולשל ךשקבאו

 'ה םויב 'יהי הארנכ שקאפ ק"קל יתעיסנ .ושארב ויניע םכח ,תושיא ןינעב טרפבו

 תואירבב האריו הרות ץיברהל שדוק םע להנל ינירוי 'ה .ט"זמל י"העב אצת 'פ

 .ר"יכא י"ואל הבוט

 ,הדותב תואצוהה ריזחא נ"לבו ,איהה תעב ונמע אובל ךבוטב אנ ךשקבאו

 בוטב עדוי התאש תויהו ,ואובי םא עדא אלו ,המה םיקוחר י"ג םירקיה ךיחא יכ

 .הבוטל םש ידמע 'יהתש ינפל ץוחנ ,ינממ רתוי םהה םישנא תוהמ

 הז ילול יכ סערפסקע י"ע ךירבד חולשל אנו ט"ושב בורקב לבקל הפצא הנה

 .דאמ דאמ םירחאתמ םיבתכמה

 נ"הוא ךדוד ש"רד ינגהו

 רפוס ןועמש 'קה

 .ד"פרת להקיו 'ג ,ה"ב

 י"נ טעט ק"קדבא ןואגה ברה יביבח ברו נ"'די א"ב יבוהאל הכרבו בוט לזמ
 .ט"ואל 'חיש םירקיה ב"אכו

 ךתוא חילציש םימורמב ןכושהל םינונחתב ךל תאבוה רשא יתכרב תא אנ חק
 ,םימרו םיבגשנ תולעמב ראופמה ,םימיענב תבהא רשא ךרוכב ךנב ןיאושנב
 'ה תאריב אבוט יקבו ףירחה רבסו רמג רדה ץע ירפ ,םידירשל עדונ בוטה ועמש
 םע חמשי חילצי הנפי רשא לכבו והכרבי י"נ 5% לשיפ ר"הומ ת"שכ הלענ דאמ
 ק"הרות לש ולהאב בשיל הכזיו תועירו םולשב ובבל םע רשאכ וירוענ תשא

 .ר"יכא דבעתי בר ןליאו

 םיבוהא םלוכ ט"יואל םירקיה ח"וי לכ לצא תוחמש בר תוארל הכזת התאו
 .ריייכא םימיה לכ 'ה יכורב ערז

 צ"הגה ודימלתו ויחא ןבל ,שקאפד תונברה אסכ לע תבשל עסנ רשאכ ךרענ 'יולגה 1

 .ד"יה הטעט ק"קד בר 'יחש ,ל"צז רפוס בקעי םהרבא יבר

 .(8 דומע) ב ךרכב עיפוה 2

 ינברה תב זא אשנש ,אשיימ ןוק שיק 'קד בר 'יהש ד"יה ל"צז רפוס לשיפ ר"גח אוה 3

 .ל"ז טיולפ לבייפ יבר צ"הגה לש קהבומ דימלת ,אטנעזמ רטכייל השמ 'ר דיגנה
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 םיאולימ

 ךנב םש רשא בוט החלצהל םימאתומ אהיש בוט הלכהו ןתחה םש רשא תויהו

 "לשיפ םירפא יכדרמ רזעילא,, םשב הרותל ותולעבו י"נ לשיפ 'ר םשב קר ארקי

 תויהו ,לעקירטאמב קר הז םשב רכזנ אל יכ עקתשנ הז אלב ןאמסוז םש יכ י"נ

 אהי אלו ,לשיפ םג ארקי הרותל ותולעב םגש בוט לשיפ םשב ותוא ןירוק לכהש

 םא םגו ,הנוכמה םשב םג םיארקנ םלוכ תומוקמ הברהב יכ ,םעה יניעב הומת הז

 וארקיש רמאיש וא ,וארקי יאדוב ז"ע ושקבישכ לבא אמתסב ןכ ןיגהונ אל םש

 ,דוע רכזי אל עקתשנש הנוכמה לבא ,הכרבלו לזמל הבוטל הנוכמה םשב םג ותוא

 .4 ר'יכא הבוטל וגוויזו ותוא והחילצי 'הש הוקאו

 ראופמה דבכנהו רקיה ינתוחמ טרפבו הרקיה החפשמה לכל הכרבו ט"זמ

 .י"ג רעטכייל השמ ר"הומ לכ יפב

 לש ןוירפא םויב םכתחמשב חומשלו םיבהאב םכתא סלעתהל ישפנ הקשח ןה

 תאזה דובכה ןמ ינוענמ 'ה לבא י"נ לשיפ ר"הומ יבבל דמחמ יריקי יחא ןב ןב

 העיסנל רשכומ אל ןמזה ןכו ,תולדתשה י"ע קר סאפה לבקל דאמ דבכ רשא

 תריקמ שקבמו שרוד יכנא רשא יחיש אנ ברעי ןכל ,ינקזחי 'ה יתוחוכ תשלוחל

 הבוטל םבבל תולאשמ ואלמיו הכרבלו לזמל גווזה תא 'ה חילצי רשא יבל

 .ריייכא ט"זמל מ"עשב הפי הפי הלעי םגווזש

 לרפ 'ת הרקיה ותבל רוחבל לדתשמ רשא י"נ כ"עמ א"רי רבג ךרובי ןכבו

 םימי תונש בר עפשב וקיזחהל ויתולאשמ 'ה אלמיש 'יש םידמחמ ולוכ רודה ץע

 רשבתנו הככ 'ה ןתי ,ובבל םע רשאכ םיאלמ 'ה תכרב םימלשו םיאירב םיכורא

 .ר"יכא םימיה לכ דסחו בוט ךא

 לכ תוכרבה לכ םכילע ומוקי יכ םכתחמשב ששה םכבהוא םכנתוהמ נ"ואכ

 .הלס םימחרב וניתעוש לוק לא עמשיו 'ה בישקיו תוחפשמה ינב

 רפוס ןועמש 'קה

 ג

 הנה .הרצ אלא וניא ימיב יהיו רמאנש םוקמ לכ קיסמ (ב י) הליגמ 'סמב

 לוע םהילעמ ךילשהל ,ם"וכע יגהנמ רחא ץורל קר םע ןומהה תקושת לכ ה"ועב

 וליחה ןטקב ,רעמרופרה תפוקתמ עדונכ ,םהישעמכו םיוגה יבקעב תכללו הרות

 ,זןגברד קר הז ןיאש ע"ושמ םינמיס רוקעל ורקפ כ"חאו םיגהנמ לטבל ורמא םדוק

 םירצונה ומכ תויסנכ יתב יגהנמב ומדתהו ל"ר אתיירואד תוריבע לע ורבע ףוסבלו

 םהש ומל וארקי אלו ןמזה חור םע ךליל ידכ ,המודכו בגוע לוקו הלעמל המיב םע

 םיעשופה ולא הנהו ,הלכשה םעט ומעט אל רשא אנד תמדקמ םיקיתעה תורודמ

 םילכואו ,ל"ר םירצוגה םהירבחל תומדתהל ידכ רקיעב תבשב םינשעמ םידרומהו

 .ורדחב ה"ד (185 דומע) ח קרפ ב ךרכ האר 4
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 ש קאפ תרכזמ

 ךיא הרותל הלוע עשופ םא ,יתרמא הנה ,המודכו םילכוא םירצונהש םושמ א"ד

 הרותב רפוכ אוהש ןמזב ,ותרות תא ונל ןתנו םימעה לכמ וגב רחב רשא ךרבמ

 השעמכ תושעל רומאכ ותנווכ רקיע יכ ,ז"ע ץוריתה ,איסהרפב תבש ללחמו ל"'ר
 עשופה םג זא ,רשכ תליכאו תבש תרימשב םיווצמ םיוגה ויה ול םנמא ,םיוגה

 אוה ןכל ,םיוגה יגהנממ תונשל אלש ידכ רשכ לוכאלו תבשה תא רומשל ךירצ 'יה

 תושעל אוה םג לוכי אליממ ,םלועה תומואהל אלו ,ותרות תא ונל ןתנו ךרבמ

 חורל םמצע תומדהל םיצורש ,ימיב יהיו רמאנש םוקמ לכ ,םרמא הזו ,םהישעמכ

 תפלוחמ אהת אל הרותה יכ ,הלודג הרצ אלא וניא ,םימיה םע המדק תכלל ,ןמזה
 .* ש"תי ארובה תאמ

 .ד

 .ולהא חתפל שיא ויתוחפשמל הכוב םעה תא השמ עמשיו (י אי) רבדמב

 ול תדבעושמ איהש תויה ,הלעב ןוצר השועש הרשכ השא הזיא ל"זח ורמא הנה

 השא ירוחא אוה ךליש אל לבא ,ומע תדרוי הניאו ומע הלוע ,וירחא תכלל הילע

 וינב ,'הל ןמאנ תיב הנביש בוט תירחאו הוקת שי זאו ,ו"ח הל דבעושמ "יהיו

 ילספס ןיב םבישוהל הרות דומלתב םתוחנהל ,ויתובקעב וכלי םיתיז יליתשכ

 תולשומ םישנ םא כ"אשמ ,תחנ אלמ ףכ םהמ הווריו םירענה ולדגי יכ דע תובישיה

 ןוהב הבורמ הסנרפב וחילצי םהינבש םתקושת לכו ןה תוינמחר םישנ ,ןהילעבב

 ,דובכו רשועב ןרשאל ידכ הבוטה ךרדמ תוטנל ללוש וכילוי ןהיתונב תאו ,רשועו

 ,בותכה רמאו ,םירפמ םיללמוא ויהיו םתביש תא וללקיו ,הנורחאב ול 'יהת הרמ זא

 םוש םהילע םהל ןיאש ,ויצלח יאצוי לע ,ויתוחפשמל הכוב םעה תא השמ עמשיו

 חתפל ,םינפל קר תיבה לעב אוה ,"ולהא חתפל שיא,, ןעי הביסה ,תעמשמו העד

 .5* ומדנ תומהבכ לשמנו ,וילע תלשומ איה םינפב לבא ,ץוח יפלכ להואה

 .ק"פל ד"כשת ןסינ 'ו ירחא 'א ה"ב

 4: ברה ב"ש דובכל

 ! טפשמכ ה"תכשדחא

 ומשב רשא ורפס תא ינוקו ירוצ דובכל ינוהמ יל יתשכר תועובש רפסמ ינפל
 יתנהנ דאמו ,ארימג דעו אשירמ רפסה לכ לע יתרבע ."רפוס ןמסוז יבר,, ונבקי

 לארשי ירואמ וניתחפשמ ילודג ירבדו תורוק ישפנ הבהאש תא וב יתאצמ יכ ונממ

 הדובעהו הרותה לע הולשו טקשב תבשל ה"בקה והכזי :הכרבב יננהו .ע"יז
 תחמשל ,ותבשחמב רשא םירפס ראשו "שקאפ תרכזמ,, ורפס תא בורקב םילשהלו
 .ר"היכא ,ע"יז לארשי ילודג תודלות יריקומו הרותה יבהוא לכ

 .ל"צז ןועמש וניבר וברו ודוד יפמ הטעטמ ברה תמישרמ 5

 וו ומ



 םיאולימ

 ןהילע יתדמע רשא תורעה רפסמ הזב ריעהל י"נ ג"רדהכ ב"ש יל השרי
 .רקיה ורפס לע ירבעב

 תופלח, רפסה תא ןייצ םיכסמה רש לש םירפסה תמישרב 60 'מעב א
 בתכמ אלא המכסה וז ןיא יכ ,קד אל םלוא .רפוס ףלאוו ר"'גהל "ןימינב תלמש

 תרתוכה 'ג ימעב הארי םש ןייעי םא .ודימלתו ב"ש 'יהש רבחמה ןב ל"ומהל הכרב
 בתכמה ספדומ ובו "בתכמ,, תרתוכה הנשי 'ד 'מעבו ,תומכסה ואב ובו "המכסה,

 .ל"נה

 רביחש ...ל"צז שטייד םייח רזעילא מ"גה לע בתכ הרעהב 112 'מעב .ב

 .םיללכ אלא ת"וש אל אוה "הדשה תקלח,, יכ קד אל הזב םג .הדשה תקלח ת"וש

 .ו"ערת ל"צו תועט הז ,ותריטפ תנשכ ז"ערת תנש תא ןייצש המ

 עודיכ .הנשה תא ןייצמ אל םלוא "ףסוי טקליו,, תא ןייצמ םימעפ הברה | .ג

 תוארל ארוקה הצרי םאו ,ד"ערת--ד"נרת הנש םירשע ךשמב "ףסוי טקליו,, עיפוה

 רשא ,ףסוי טקליוהמ םלש עטק טטצמ 57 'מעב .הברה חורטל ךרטצי רוקמה תא

 ח"ומ דובכ,, :בתוכ רשא ד"יה ץרווש ןהכה ףסוי מ"גה ךרועה לש ונושל אוה

 תא ךרע ימ קוידב עדי אלש ימ םלוא ,"א"טילש דאהינאב ק"קדבא ןואגה

 .וימח ימו בתוכה והימ ןיבי אל ,ףסוי טקליוה

 ינמודו ,הנוכה ימל ןייצ אל ,"י"נ ס"זר ברה א"בל,, :בל בתכמ 107 'מע ד

 .ןשלופוטמ ל"צז רפוס םולש בקעי מ"גה לש ונב ל"צז רפוס ןמסוז מ"גה אוהש

 בתכמ "הלהת יבתכמ,, קלחב "השמל ןורכז,,ב םלוא ,ול עודי םא עדוי ינניא

 לש הגירהה הרקמ תביס לע ע"יז רפוס ןמסוז יבר מ"גה רפיסש המ אבומ 'א

 .ג"מרת תנשב ע"יז ס"תחה ןרמ לש ריעצה ונב ל"צז רפוס אפזוי מ"גה

 ביל ףסוי מ"גה ודוד רמל "הדשה ירפ, לעב ז"כ בתכש בתכמ י"חת שי

 י'1 ג"רדהכ ב"ש םא ,םינבר תפיסא ןינעב ג"סרת תנשב שקאפ ד"בא ל"צז רפוס

 .בתכמה קתעה ול חולשל לכוא ,ןינועמ

 ,המרה ותבושתב דבכתהל הפצמה ודבכמו וריקומ ב"ש יננהו

 רפוס ןימינב

 ל"צז רפוס ןמסוז לשיפ םירפא יכדרמ מ"גה לש ותב ןב

 1ו"צי טספאדוב ד"באר

 המחלמה ימיב גרהנ ,םישישרת עזגמ ,םימכח תגלפהב גלפומה רוחבה ,היח שפנל ןויצ 1

 .ד"יה ,ךורב ונורכז יהי ,ז"כשת ןויס 'ז םויב ,ק"הראב
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 םיזורח

 ליצז רפוס ןימינב לאומש יבר םסרופמה ןואגה ו"מאא לש וימושירמ

 וימולע ימימ

 הכונחל חבשו ריש

 א

 ועיגה הכונח ימי םימיה

 הרואו החמש םידוהיל

 ועיפוי םירשי תורנ

 .ארקת תוימוה שארב

 ב

 תונולחה יבנשא ןיב

 הרהנ ועיפויו וחרזי

 תונועמה יכרח ןזיב

 .הרונמה רהוז ץיצת

 ג
 זושש ןמש וקירוי
 םהיאור לכ ברקב

 זוסח ןולאכ וקיצי

 .םהיבבל תיכשמ ירדחב

 ד
 ועידוי 'ה ידסח
 םיעד םימת תולעפמ
 ועיבי ידש תורובג
 .םיערמ דימ ונליצהש

 ה
 ורפסי ךיתואלפנ תארונ

 רימעל ךתבהא זוזע
 וראפי ךישעמ רודל רוד
 .ךינב עשות תובא ללגב יכ

 ו

 הלדח ןוזרפ לארשיב םא דימת

 ךימוחר ינבל תבחרה רצב
 הלמח ךשפנ ךיתיערמ ןאצ

 .ךיזוע עורזב ונתממורו

 םינפ זע יוג זוי םג
 ויניש קרח ונעילבהל
 םינדמ חלש ךתרותב
 .וינפ תמגמ םש ונדיחכהל

 ח
 וחטב ךב 'ה ,וניתובא

 שדוקב רדאנה שודקה ךמשב

 וחש תומלו ורבע חלשה דעב

 .שדוחו הלימ תבש רמשל

 ט

 וררמ םהייח וניביוא

 הינאת הדוהיב ברתו

 ורקדנו וגרהנ וניתובא

 .הישנו היצ ןויצב ברתו

ּ 

 וצאנ ךשדק םש בל ילרע
 וללח ךשדקמו םיצירפ ואב
 וצקש ךישדק ריבד
 .ולעה רוגי אל חרג

 אי

 וניתובא ועוש 'ח ךל
 םהיתורצב הארתו טיבת יכ
 וניאנוש ורמאי המל יכ
 .םהיקלא אנ ה-יא

 ברי

 רוזמ חלשו םנע 'ה
 חירפה ןרהא הטמ
 רזא ץמואב םיאנומשח
 .חכ יעיגי ינתמ קזיחו
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 גי

 ורבג תויראכו םירשנמ ולק
 םהידנמו םהיאנוש חיזמ ופח
 ורבש םידככ םהימק ןואג
 .םהיקיעמ תונרק ועדג

 ךי

 וללועתה םנרק רפעב ירחא
 ורהט םילולגמ 'ה שדקמ
 וללהו וחבז יח ונילאוגל
 .ורמזי תורישבו שדוקה וכנח

 וט
 ומש םנכ לע םילכ לכ הנהו
 וצר דימת רנ תולעהלו
 ואמט םינמשה םיעשרה ךא
 .ואצמ רוהט דחא הפ קרו

 א

 ליחי יברקב יבל
 תרבשנ יב יחור

 ליגאו חמשא ךיא

 .תראפת לפנ יכ

 ב
 לארשי לכ תראפת

 תוצרא לכל יבצ
 לארהו חבזמ םילשורי

 .תוצוח שארב קוחשל

 ג
 דוסימ והורע וניביוא
 וליבוי חבטל םותמ
 דשמ וקתנ םותי
 .ולזג ןויצ תב

 ך

 ןויצ שרחנ הדשל
 התחשנ ונישדק תיב
 זואפקל התיה לארשי
 .הסישמל הנתינ בקעי

 םיזורח

 זט
 ססונתה סנ וניקלא 'ה

 וקלד םימי הנמש תורנה
 תישענ רוהט ןמש דע
 .וקירבהו םהגנ ופסא

 ץי

 וידסח לכ לע 'הל בישנ המ
 ללחו ןזנר וניפ אלמנ

 וידיסח לכ 'הל ורמז
 .לילו םמוי ושדק םשל ודוהו

 חי

 ריתואלפנל ונישע רכז
 הכונחה ימי ונלבקו ונמייק
 ךיתותוא דימת וניארת ןכ
 .ךדוא םלועל יקלא 'ה

 תוילג רובמ

 ה
 הלס וניריבא רצ
 םירהנכ ולזנ םמד

 יולכ טרומ ונדיסח
 .םירמח ולפנ םהירגפ

 ו

 רצענ ידש חכה

 ול רתס םיבעה
 רצ דוקדק ץצופל
 .ולומג ושארב בישהל

 ז
 תואלתמ ונליצה אלה

 ומחלנ םתוליסממ םיבככ
 תואלפ דרוה וניביוא

 .ורמז ריש םיכאלמהשכ

 ח
 ונלדבה ונרכוע קר

 ךסמ וינפל ונעשר

 ונועלב ויחא שיא

 .ךסנ ונשגה ןבאל
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 שקאפ תרכזמ

 אי ט

 וניקלא 'ה אנא = ונלגה ןויצמ ןכל
 ךנינק תריתעל בשקה ונושרג ותיבו ונחלושמ
 ונכירדת ךיתומב לע | ונלכנ תולג רובל
 .ךנימי הלגית הרהמ .ונובש םיבאז םיעבש

. ₪ 

 עינבת ונימק ןואש הנש םיפלאכ הז
 םיעשר תונרק עדגת המרב תוינב ונבזע

 עישות הוקתה יריסא הנמית המדקמ ונחדנ
 .םימלוע בישת וניתובש .המי ונפדרנ הבגנמ

 : רפוס ילתפנ יבר

 ה א

 תפסוה חקל השא תאשנ רשיה םדאה קידצה ידוד

 ךילוק ובישקה םידימלת ךיצרא לבתמ תכלה ךלה
 תעפוה רסומ שעמ ילדל םג רשואמה םדא םולשב ךתאצ
 .ךיתונועב תושפנ תחקל .ךינפ ומדקי םולשה יכאלמ

 ו ב

 הררשו תונבר תאנש ורבע ומת הנש םינומש

 ךירחא הפדר איהו ךמלועל ךאוב םוימ
 הרותה ןרק תומירה ורבג ךילע ךיבא תכרב

 .ךימע ןאצכ תגהנ .ךמא תולפת 'ה עמש

 ז ג

 תייה בא םג בר קר אל םירוחבה ראפל תמהנ

 ךיבוהא ,ךיתולהק ינבל | ךלכש חביש ?השמ וניבר

 תישע תובר ,תואלפנ תלעפ םירשי ךוכרב ,הלעמל תילע

 .ךירעש יאב ודיגי רשאכ .ךדובכ םירה 5 ךרבאה ךבר

 ח ד
 תתנ קלח ךאסכמ םג תבשי םילכה לא אבחנ

 רלובגב םכח דימלתל ךיתודלי לט ימיב דוע

 תחנ אלו תטקש אל | תרמג ולוכ דומלתה

 .ךשרוד לכל ביטהל .ךיעירל תילג אלו

 ,ףרודיינשטפ 'קד בר 'יה ,רפוס ןאמסוז 'ר וניבר לש ויחא ל"צז רפוס ילתפנ יבר צ"הגה 1

 .םירפא תיב יטוקלו םירפא תיב ,ילתפנ ינב לובג ,ילתפנ ינב ,ילתפנ הטמ 'ס רביח

 .ט"נרת רדא ז"י ח"לחש

 .רפוס םתח לעב ןרמ אוה 2

 .רפוס בתכ לעב ןרמ אוה 3
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 ט
 השודקב 'יה ךתארוה
 ךיקלא םע תכל ענצהב
 תולודגב תכלה אל
 .ךיתלהת תיבא אל

 ל

 ונתי ךירפס םג אלה

 ךתקדצ םצוע רדה

 וננוקי םימותיו םילד

 .ךבל תבדנ תרהט

 אי

 החנא תיחמ עמדב

 ךחוכמ תרחש הלוחל

 הכרב לטל 'יה ךעמד
 .ךיתלד קפוד לכל

 בי

 תיחמ אל ךלש רעצ קר
 רךעמד תוגופה ןיאמ
 הסישמל 'יה ךערז יכ
 .ךיתונב יתש תומ לע

 םיזורח

 גו

 . ךנוגי םשה האר הנה
 ריצלח ךרבו ,תנקז
 רנוקל ללהו ןנר בורב
 .ךתבו ךנב םע תחמש

 דו

 ועיבי קוחרב םג ךתקדצ
 ךמש שודק םוקמ לכבו
 ועיפוי תונידמב ךירפס
 .ךיתפש ובבודי חצנלו

 וט
 ס"נל דומעת םירוד דודל

 ךירכז םיברל תפומו

 תעה עיגיו ןתי ימו

 .ךיכרדב וכלי םיבר יכ

 זט

 ילתפנ יבר שודקה ידוד
 רימעונמ ונילע ןתת אנ
 תלתפנ םיקלא ילותפנ

 .ךיתויוכז ונילע ןגיו

 זר

 רשיה םדאה קידצה ידוד
 ךיצרא לבתמ תכלה ךלה
 רשואמה םדא םולשב ךתאצ
 .ךינפ ומדקי םולשה יכאלמ

 + םרטשרבלאה לאקזחי יבר

 ב א
 שאר ועינת םיזראו םירמת עמש אל ימ עדי אל ימ

 . לארשי לש ןברו שאר לע לארשיב לפנ לודג רש יכ
 שארב ולילה וכב םילארא עמד דרוי אלו הכבי אל ימ

 .לאקזחי וניבר תמ יכ .לאקזחי וניבר תומ לע

 .ט"גרת תנש תבט 'ו רטפנ ל"צז לאקזחי ירבד לעב עווענישמ ק"הגה 4



 שקאפ תרכזמ

 ג

 ץראה ברקב הבוזעה הבר
 לארשי ןרק עדגנ !החא
 ץרפב דומעי ימו דיסח דבא
 .לאקזחי וניבר ףסאנ יכ

 ד

 ונרוי ימו ונידעב ללפי ימ
 לארשי תעושתל דומעי ימ

 ונילע ןגת ךתומב םג אלה
 .לאקזחי שודקה וניבר

 הלעמל תילע הרהטב אגרש

 ל-א ילאראו שדוק יפרש ןיב
 הלוגב תראשה הוקתה יריסא

 .לארשי רבש רכזת אלה

 * דיחי לבא

 א

 ךשחא לאו ןורגב ארקא

 המירא םירורמת דפסמ

 ךשחנ יכ רחש בכוב לע
 .המיהאו יחישב דירא

 ב

 הרות לש התמחלמב רובג

 תפסא ךינפחב רסומו המכח

 הרופ תולהאו רומ שרוש

 .תפטקנ ךביאב ךיא

 ג

 ךב ותאריו 'ה תבהא ךירוענמ

 תלתש
 תרזאנ דימת ויתורותו ויתוצמב
 תלפנ ךיתומב לע ךיא רחש ןב ללה

 םייח ץראמ ךיתונש בטימב ךיא
 .תרזגנ

 .ן"רת תנשב ,שקאפב דמלש הבישי רוחב 5

- 

 תללימ םאה ינטב רב ינב

 תרבשמ הידי ,ידיחי ,ידיחי

 תלצבח הרוע ,ןשית המל הרוע

 .סרחכ חרזת ךעדת לא ירוא

 ה

 חירצי רובגכ באה הירחא

 ךלה ידובכ הנפ ידוה
 חיכוה יתוא ידש ןכל יתאטח

 .חלכ דבא ףסאנ ירכז ההא

 ובהי חקל 'ה
 םימר טופשי ידש
 אבי ימ יקלא דוסב
 .םימת ולעפ רוצה
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 יהיב

 יברד היתבכשא

 ינפל םירמאנ ,הניקו רמ ירבד  :םידפסה וכותב ליכי

 |  לודנה קידצה ןואגה ,וניברו ונירימ וננודא לש ותשמ |
 ותרותכ .םיקחרמל ריאמה שאה רומע | םיקנעב

 תישקכ | ,םיקיפמ הנונ וירפפבו

 לקו דפוס ביל ףסוו יכל
 יאו קאפ .קיקפרבא

 אוה ןורכו .םיתקקח תרפועו לזרב שעבו ,םיתבתכ
 רוחפה ובל חול לע המה םלוכ םיברה וידימלתל

 יםיתורח

 ריעצה םכותבו

 .םיוכנעוָאי ליגפ ריאמ היומ א'אל ןב ןרהא





 יברד היתבכשא

 (אל ל בויא) םיכוב לוקל יבגעו ירנכ לבאל יהיו

 הברק 'ינאהו רוא רקובה ק"פל ח"ערת תנש תועובשד גח ורסא ןויס 'ח םויב
 עסיל וימעפ ךרדל םש חמש בלב ל"'ז ןואגה וניברו ,א"עי שקאפ ק"ק ונלובגל

 םוי ,הזה םויל ןכומ תויהלו הרותה דובכב תוארל ילעהראשראוו-שאראמ ריעל

 תולעה םויל עיגהל והכז רשא 'ה תעושיב חומשלו ליגל התויק הרוהטה ושפנ רשא

 רפוס םחנמ ה"ומ ברה שממ ונבכ ול בוחאו ,ףסוי יכרב לע לדגתנ רשא ויחא ןב

 לפכנש 'ג םויבו ,םשד םיארי להקד תונברה אסכ לע םאיאב-ידאנ י"הקד בר י"נ

 לודג דעו ןטקמ םעה לכו ילעהראשראוו'מ הריעה ל''ז וניבר אב ןויס יי בוט יכ וב
 ושש הרותהל דובכ ןתיל בורקמו קוחרמ ואב רשא 'ה יאריו ח"ת םילודג םינבר

 ,ומעג יכ םירוהטה ויתורמא ותש אמצבו םיבוסמה שארב וחובישוהו ותארקל

 שיא לכ ברקב הנומט השרומה הרותל הבהאו שדוקה תביח האר רשאכ ל"ז אוהו

 תשקבל הנענו ,תאש רתיב םימשבש םהיבאל תובבלה ברקל רזאתה זוע שיאו

 רסומ ירבד האלפנ תובהלתהב שרד שרדו ק"בשב התמבה הלעו םשד ט"יווקאה

 האריה רוא םיקילדמ ,ותרותלו 'הל תרעוב שאכ וירבד הכו הבהא ןמשב םיחושמ
 אלמל םהירבדל תבשק ןזא הטה דועו ,זאמ שדוקב וכרדכ םיעמושה תובלב הרוהט

 האריו הרותה לגד םירהל םחוכ ףקות לכב םידמועה שדוק םע ברקב 'א עובש דוע

 .רקיו דובכ הביחו הבהא תותוא לכב והובבס רשא

 הקלובמו הקובמ הקוב םוי ,הרצ ןושל אלא יהיו ןיא ןויס ב"כ 'א םויב יהיו

 דמעו ויצלח רובגכ רזא ל"ז וניבר לע הרבג השלוח יכ ףא ,הנש ימיב דחי אל

 ,שאר הלעמל הלע רשא שדוקה תכאלמ ותכאלמל ותיבל בושל הקוחר ךרד עוסנל

 יתאק אמלעמד אשודקו הוצמד ילימ אמיא תיעביא הואנ ותיבמ ותדידנ דועב
 ריהבה ורפס תכאלמ תוברל דועו ,ארובצד ילימ אמיא תיעביאו הרמגל אימר 'ילעו

 התויא תחא קר ושפנו ,רוהטה ונחלושמ זז אל שממ רשא ,ינש קלח "רפוס יטוקל,,

 ייגוסו ,ן[רדסכ ןירועיש םהמע דומלל הבישיה ינב תדרט םגו ,רמגומה לע ךרבל

 לכ ,ונתאמ עסנש םדוק דומלל דמח ירוחבל הויצ רשא ,תבשב טחושד הרומח

 עורפל אלש השוחנ ונוצר ושעו יראכ רבגתהל רוהטה ובבל איבה וידחי הלא

 ,ונתראפת ןרק עדגנו דדוש אב םואתפ !יובאו יוא ההא התעו ,דוע ותדובעמ

 תילטב ףטועמ םכשה רקובב דמע ונדוע ל"ז וניבר ,ונשאר תרטע ונראפו ונדוה
 ותעד תולגל קדצ טפוש אסכל בשי דועו ,לכ ןודא ינפל חיש ךופשלו ןיליפתו

 טעמכו וילע תלפונ הלודג השלוח םעפבו ,הרורב הכלהב הרותה תד יפכ הרוהטה

 דוע יכ ונימאה וביבס םידמועה םעה לכו ,וילא ושפנ בישהל ושרע ילע בכש

 ןורא הבשנו ,םינותחת לע םינוילע ורבג יכ !ונל היוא אהא לבא ,ונתא יח ףסוי
 יפנכ לע התפע הרוהטה ותמשנ !ונניא ונבל שושמ ונירואמ וניבר ,םיקלא
 .םימורמ ימשב הלעמל שמשלו דומעל ,ידש לצב תוסחל ,הניכשה
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 ותואב דימ ונריע הפ המסרפתנ ,שפגו בל תדרחמה העומש הבוט אל הרושב
 ,ל"'ז וניבר ןנבר יכלמ ןאמ ךלמ ינפ רואל וניוק יכ תחתו ,ברע יללצ וטנ תעל םוי

 המיא הנה ,םירוהטה וינפ המדקנ הלהצו החמש לוקבו ,ונברקב בושי דוע יכ

 יהנ הנינא לוק השודקה ונתליהק רככ ינפ לע היפנכ הביחרה הלודג הכישח

 בוהאה םבר רדעה לע שפנ רמב םיכוב ףטו םישנ םישנא ,תובוחרב עמשנ הלליו

 ישאר ,תונמלא ךמותו םימותיה בא ,לכל ביטמו בוטה ,יח לכ שפנ דידי ביבחו

 אנ יוא ,ונישאר תרטע ולפנ ,וארק חתרומו עורק בלבו יכבב םלוק ונתנ ט"יורקה

 קשענ יכ ,םיררמתמ הרות ידמול ילודג ,הכלהב םינייוצמה םירעש ולבאו ונאת !ונל

 הראפת תחתו ,תואושנ םידימלתה יניע וילא רשא לודג רה ,האריו הרותה םתאמ

 .ונילוחמ לבאל ךפהנו ,שושמ ונתאמ תבש ,ונישאר לע רפע ,ראפו

 ,ונריע הנה אבל ורהמ קוחרמו בורקמו וניתנידמב םיפנכ הל התשע העומשה

 וניבר תורבקל לבוה וב רשא ןויס ה"כ הנעלכ רמ םוי ,הזה םויל םידיתע תויהל

 'ממ םוי ותואב אב רשא שדוקה ןורא תארקל ואצי תואמל םישנא ,ל"זגה
 רוהט שיא םכותב םישרקה וארנ תעב בר יכב הלודג הקעצ יהתו ,ילעהראשאוו

 ושרדמ תיב לא םאוב דע םמכש לע ןוראה תא ואשנ הוקמב םירהטמהו הנומט

 םנשי רשא םינהכה דובכ ןעמלו ,ליכהמ ןטק 'יה םוקמה יכ ןעיו ,ל"'ז וניבר לש

 םידיפסמה וליחתהו נ"כהיב רצחב הטמה ודימעה ,ואב קוחרמ רשא ולאו הפ

 הפד אשידק ארבחו להקה םשב םינושארל ןושאר יהנו יכבב םלוק תאשל םיננוקמה

 .הפד ץ"מוד ריאי ו"רנ לעפרעק קחצי ר"הומ ןואגה

 : ודיפסהב רמא הכו
 וניבר עסנשכ םימעפ המכ !יתובר .רמ יל רמ םולשל הנה (ז"י ח"'ל) ייעשי

 ר"הועב התעו יבר ךילע םולשב וכרבל ותארקל ונרהמ ,ותיבל רזחו ויעסמל ל"ז

 ונניא הנש ו"ט הז ונתוא להנו גהינש ונילהנמו ונגיהנמ ונישאר תרטע הלפנ

 תולעל קחרממ תאב ונירואמ וניבר התאו ,ויתונש רחבמב םיקלא ותוא חקל יכ

 ,הפשנ 'ילוכד םולש (ץקמ ףוס) רי'דמבו הפ םיזונגה םישודקה ךיתובא לא םולשל

 תחמשב לבח חקיל בר קחרמ עוסנל תרהמ התא רמ ונל רמ המכ םולש תכרב

 ותיב ךותב םותי לדגמה לכ תמייק ,ךינבכ ויחא ראשו ותוא תלדגש ךיחא ןב

 בר לע תסח אלו ךישפנ תוא לכב וז הוצמ תמייק ,ודלי ולאכ בותכה וילע הלעמ

 רצונ תבשחו ,הפוחל לודג דובכב ויחא תאו ותוא תסנכה הדרטה לדוגו תואצוהה

 לבא ,הלודגו האנ הלהקב ברל לבקתנש ותחמשב חומשל תיצר וירפ לכאי הניאת

 .רמ ונל רמו שמשה הכשחנ םואתפ ר"'הועבו הגותל הכפהנ החמש

 םויה לפנ לודגו רש יכ ועדת אלה ,רמא רנבא לע ותניקב ה"עמה דוד הנהו

 לודג םדאה שרפל ל"ז ס"כ םשב א"קליב יתיאר (ח"ל 'ג ,'ב לאומש) לארשיב

 וטעמתנ רבכש וימי ףוסבלו הבישו הנקזל הכז םא םיבר תבוטל ויתותע שידקמה
 תומל ותדוקפ תע אבי םא ,ללכה תבוטל דובעל ודי לאל ןיא בושו ויתוחכ ספאו

 אלש תמכ "ה ,הזל םדוק םינדיעו ןדיע רבכש ,תמ םוי ותואבש וילע רמול ןיא

 ,ורוד ינבל ליעומו השעמו השוע קידצו לודג םא לבא ,םדא ינב ונממ ונהנ
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 ,וימי ימדב ףטקנ םואתפ ,שדוקה תכאלמ ותכאלמ ךותב 'ה ינפל דמוע ונדועו

 תבוט דעב םוחלל דמעש ,לארשי אבצ רש רנבא ןכ ,אוהה םויב תמש רמאי וילע

 רש יכ ועדת אלה דוד ןנוק ז"'ע ,ויתונש בטימב המחלמה ךותב רובג לפנו ,ומע

 !יתובר ןכ ,ארקי יח יח הנורחא עגר דע יכ אקוד םויה הזה םויה לפנ לודגו

 וקדציו םהידיע ונתי רביחש םירפס םישעמב לודגו הרותה רש 'יהש ל"ז וניבר

 לע "רפוס יטוקיל, לודגה ורפס ןהו הדגאב ןה םיברל םיליעומו םיבוט םירפס

 יכרצלו םידיחיל ביטמו בוט "יה אוהו ,וירפס ןיבבחמ לארשי ילודג םג תוצמ ג"ירת

 הוצמ רבד לכלו ,םירתכ םיפלא תרשע ףסא םירוחבד תונוזמ ארבחלו י"אל ,םיבר

 םואתפו ,הוצמהב קלח וחקיש ויתושרדב םיברה תא ררועלו תושעל שארב אוה 'יה

 .לארשיב םויה לפנ לודגו רש יכ ןנוקל לכונ וילע ,ורנ הבכ

 תורשהו םירשה לכ ורמאיו 'הישאי לע 'ימרי ןנוקיו (הכ ה"ל ,'ב) ה"ד

 אוהש ימד לז א"קלי לעב ק"הגה ר"'ומדא 'יפו .םויה דע 'הישאי לע םהיתוניקב

 רבעשל תובגשנה ויתלועפ לע ןנוקל שי וילע ,וימי יצחב תמו םיבר תבוטל לעופ

 עיגה םא ושפנ תולעמ לדגי המכ יכ 'ישות דוע ושעי אל וידי רשא לע אבהל םגו

 דיעמ בותכהש דע לארשיל ביטמו בוטה ךלמה 'ישאי הנהו ,הנקז ימיל תורובגל

 הדיבאה לדוג ועדיב 'ימריו ,והומכ םק אל וירחאו ךלמ וינפל 'יה אל והומכו וילע

 אל םהילא רשא םימי לע םג וחור רמב ןנוק וימולע ימי רחבמב ףטקנש ותתימב

 לכב ושיגרי םינשב תובר דוע דיתעל םג יכ וגישה אל תורשהו םירשה לבא עיגה

 קר 'ישאי לע םהיתוניקב וריכזה אל כ"ע ,ומע לגד םירמ ךלמה רדעה םירבעה
 יח ונדועב ומע דעב התע דע עגיו למע רשא לעופה לע לבח רמולכ "םויה דע,

 לעפ רשא ל"זגה וניבר ןכו ,ח"חפדו ועיבה אל םהיתותפשב דיתעה לע םלרוג רמו
 םידימלת תואמ המכל ותרות רואב ריאמ ,האריו הרותה לגד םירהל הברה השעו

 ימדב ונתאמ ךלה יכ ,וילע ןנוקל שי רתויב םידסח תולימגו תוקדצ הברה לעו

 ,ונילע םירוהטה וינפ רוא דוע עיפוי אל רשא ,אבל םידיתעה םימי לע יו יו וימי

 תאמ םא ,ונישפנ תחלצהו ונירשוא וניתבוט דעב ונמע תושעל לידגה דוע יכ

 ליח ינשל ויתונש ועיגה ולא ,ונתא הפ וניברקב דוע בשי קידצה יכ תאז 'יה 'ה

 ,ותרותלו 'הל םילולה שדוק ירפ ושעו וחילצהו ולדג רשא ע"יז םישודקה ויתובא

 .רבק ילא םימי עבשו ןקז חוכב ואבו

 חור ,ונתאמ קידצ חקלנ יכ תאז המרג וניתונווע קר יכ יתובר ועד לבא

 תופירטו תוליבנ תליכאו איסהרפב תבש לוליחה ,וניתותיחשב דכלנ 'ה חישמ וניפא

 לכ לע ש"תי ול תודוהל ונל 'יהש תחת !תאז ולמגת 'הלה ,הברו ךלוה ר"הוועב

 המכ הז תפחרמה תונכס המכמ ליצה ונינב תא םגו ,ונמע למג רשא ויתולומגת

 אברדא ונחנאו תוצמו הרותב תוברהלו ונישעמ ביטהל ונל 'יהו ,ונילע םינש

 ןוע רפכל הז קידצ חקיל ה"בקה חרכוהש דע עושפל וניברהו ונישעמ ונלקלק

 ארונ ל"זכח רמאמ שרפל ל"'ז א"קלי לעב ק"הגה ר"ומדאד 'ימופב אלגרמו רודה

 רמאש (המורת) ר"מב אתיאד ךישדוקממ אלא ךישדקממ ת"א ךשדקממ םיקלא

 חקול ינא םייק ק"מהיב ןיאש ןמזבו ןירפכמ תונברק םייק ק"מהיבש ןמזב ה"'בקה

 םיקלא ארונ זא םייק ק"מהיב ןיאש ןמזב רמולכ ךישדקממ ת"א רמאו רפכל קידצ
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 יסמתמ ןירדד יבוחב סחנפ 'פ ק"הוזב כ"כו ,םלוע יקידצב ןידה ררושי ךישדוקממ

 קידצ תאיציו וניכרד ביטהלו ונישעמב שפחל ללחה לא םיבורקה ונילע ןכל קידצ

 .םימשבש וניבא לא ונתוא ברקל ,וניבלב םשור השעי ל"'זגה וניבר

 אבומ) אתקיספב 'יעו ,ץראה ירפמ םתחקלו םתקזתהו ביתכ עובשה 'פב הנהו
 םינומרל ולשמנ םיקידצד מ"'דב ל"י ,םינומרה ולא ץראה ירפ (םשובה תגורע 'סב

 לכב ץמאתמ קידצה רשא ,תוצמ ג"ירת דגנ ןיניערג ג"ירת שי ןומרבד עודיד

 רמאי םתקזחתהו ארק רמאו 'יתוטרפו 'יתוללכב הרותה תאז םייקל המוצעתו זוע

 ,םינומרל ולשמנש םיקידצה ולא ץראה ירפמ חקל דומלל םתחקלו קזחתנו ץמאתנש

 ל'ז וניברמ דומלנ ונחנא ןכ ,םירוהטו םישודק תולעמב תולעלו םהיכרדב ךליל

 דומעת םיברה יוכיז תוכז ט"עמו תוצמב תוברהל האריבו הבהאב ש'"תי ודבעל

 ךתולעהב ק"הות שדוק ירבדכ ע"גב הרוהטה ותמשנ ריאתש ב"'הועל ל"'ז וניברל

 לארשי ינב תובלב האריו הרותה תורג קילדמו םיברה תא הכזמה הנווכה תורנה תא
 םשמ רשא ,הרונמה ינפ לא םרוא יצוצינ וילא וקיהבי ,וריאי הרונמה ינפ לומ לא

 וניבר ונירומ ונינודא התא תייהש ומכו ,הרהט חורו שדוק עפש םהילע ךשמי

 ץילמתו ב"הועב ונידעב ןגת ןכ ז"הועב ו"צי ךתלהק ינב ךמעל בוט שרוד ,ל"ַז

 קחרממ ואבש ולא לכ לעו ,הבישיה ינב לעו ק"ח ינב לע ךתלהקמ 'א לכ לע בוט

 תומה עלוביו ךבכשמ לע םולשב חונתו ,םולשב ךיתובא לא אובת התאו ךדובכל

 .ןמא חצנל
+ 

 א"טילש הפד ד"בא רפוס ןועמש ה"ומ ןואגה וניבר התמבה הלע ןכ ירחא
 תואלמל דחא בלב הריתי הביחבו הבהאב 'יולה םדוק דוע דמעמ ותואב רחבנ רשא

 ירדחל םידרוי וירבד הכ אלה ,והיפ חתפ חתרומו עורק בלבו ל''ז וניבר ויחא םוקמ

 .םיעמושה תובל ןטב

 .לרופ ןפג לע דמח ידש לע םידפוס םידש לע איבנה ןנוקמ (ב'יי ב"ל) 'יעשי

 םהש תוארדהנס ימכח לע םידפוס םידש לע (םש י"שרב אבומ) הדגא שרדמב

 לארשי םה 'ירופ ןפג לעו הדשכ שרחנש ןתדמח ריע לעו ,ודפסי םיקינמה םידשכ

 .ל"כע עיסת םירצממ ןפג ארקנש

 ררמא ,ינוזחא תוצלפו ליח ינזאב םיללוצ הנעלכ םירמ איבנה ירבד !יתובר

 ,ינפל לטומ ל"זגה ירומ יחא ףסוי לש ונורא יתוארב ,העמד דירוא לחנכו יכבב

 ,יל םירבד ןיאו יבאכ דאמ לודג אלה ,וינפב םכחל יוארכ ודפסל םילימ ףיטא ךיאו

 האריו הרותה יתמב לע לודגו רש יכ ועדת אלה יבבל ךותמ ררועא רבש תקעו קר

 קידצ לש ודפסהב םידמוע ונא אלה ,םידפוס םידש לע ,תומה רמ רעתמ דודש לפנ

 תונמלאל ובוטמ קינעה רשא םידימלת תואמל האריו המכחה ידשמ קינה רשא

 ונחנא םיעמושב וניבואכמ להבי דועו ודאמו ושפנ ובבל לכב דסח למגו םימותיו

 רמאמכ הרדהו הדוה התראפת ןדבא לע 'יחת תקידצה תינברה ליח תשא לוק
 דאמ ךילע יל רצו ותשאל אלא תמ שיא ןיא ימענ שיא ךלמילא תמיו ל'"'זכח

 ,ונגיהנמ תייה התא אלה יכ ,וניתחפשמ לכ ימע תחווצ ונל היוא ירומ יחא יבוהא
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 ונילוע תאשנ ןורטפלו באל ונל תייה ל"ז ק"הגה וניבא ונתאמ חקול רשא תעמ

 ריע ךל היוא ,םידפוס דמח הדש לע ,תונופ ךילא וניבבל לכו תולחימ ךל ונניעו

 רואב ריאה רשא בוהאה ךבר ךרזנ הלפנ יכ א"עי שקאפ השודק הלהק הרמה

 רשא הרותב רבגתמה הפ םידידי םיבוהא !וניניא ךירבע לכב ותבהאו ותרות

 ,דוע םיעמוש םכניא ותרותלו 'הל תובבלה ביהלה שא ילחגכ תחקלתמה וירבדב

 לארשי ולא 'ירופ ןפג לע םידפוסו ,ךיתומוח הסכת הליבא ךשוח תעפש הנמאנ הירק
 ונואו וחכ לכב רשא ,ונירודב קזח דומע ונתאמ רדענ הז קידצ תריטפב יכ

 הליסמה לולסל תדה קיזחהל שארב דמע ,ק"הות םייח ץע ךרד רומשל ץמאתה

 םהיבאל תובבלה ברקל שדוק םע ברקב 'ח תאריו הבהא סינכהל ,לא תיב הלועה

 וניתראפת תרטע ןדבא לע ,יכבב ונילוק ןתינו תובוחרב ודפס יתובר כ''ע ,םימשבש

 ןתנ וירפ רשא 'ירופ ןפג לע לבאנ וידחי המוחו ליח ,ונינרק עדגנ ונידובכ לטונ

 .םימיה רחבמב ובאב ףטקנו םידמחמ ולוכו

 אוהו האר עשילאו ,םימשה הרעסב הלע רשאכ איבנה והילאב וניצמ הנהו

 ראותי איבנה תלודג (ב"י 'ב ,'ב םיכלמ) וישרפו לארשי בכר יבא יבא קעצמ

 ,םידרפנה רבחל תועדה דחאל ,לארשיב גיהנמ לכ תדועת םג אוה רשא ,ונינפל הפ

 לכ קר הלית לע תדה םיקהל תשרדנה יללכה חכ םישילחמה תודוגא 'יהי אלש
 ןכישמהל הלוע םהילע גיהנמו לשומה חורו ודיב םידחאל 'יהי תונוש תועידה

 ,השרומה הרותב םזועמ ףקות לכב וקיזחיש ,יתימאה םולשה לא תחאכ ןלוכ

 תרפד יפיכ יקשנ ףסוי 'רד 'ישפנ חנ דכ (ה"כ ק"ומ) ל"זכח רמאמ ראבתי הזבו

 קחרמ רשא תועידו תותיכ רודה גיהנמ קידצה חכ ינפל יכ ןתנ תורוהל ,ידדהא
 ןידח וימימש תרפ רהנ םגו ,ואבי דחיב םתוניב תונוש וזמ וז תונויער יררהו בר
 .םיקבדה ןיב דירפהל לכוי רשא רבד ןיאו ,םנתיאל ובושי תקולחמה בר ףטש ילג

 וכיו םיעמשנ וירבדו בוהא ער ארקנ המשל הרות דמולה 'ה דבע תלחנ תאזו

 טבשבו ,רבדי תושק םג םאו ,םדא ינב תובל קמועב ,םימלועל עוני אל קזח שרוש

 ומואנ רסומ ,םעה ברקב םינדמו האנש ררועי אל ,ויעשפ לע שיא שיא חיכוי ויפ

 לכה יכ ונושל תחת בלחו שבד ולאכ ,הבהאב ולבקי הדח ברחכ םיריקדמה

 םיחדנה ריזחהל ותמגמ לכו ,ונורג ךותמ תרבדמ תואבצ 'ה תאנק קר יכ ,םיריכמ

 חרפי והטמ וב רחבא רשא ,חרפיו 'ד הרוסמה תרות תאזו הרואה ביתנ ילע
 וימיב חרפי (ד"י עשוה) הנשושכ חרפי (ב"צ םילהת) חרפי רמתכ קידצ (חרק)

 םא יכ ("פש המ ה"ס תוא דפסהל חרק רפוס טוקלי ןייע) (ב"ע םילהת) קידצ

 רמולכ חרפי והטמ םג הדעה שארב דובעלו ,ראפ ןהכל 'ה תאמ רחבנה גיהנמה

 ,םשור וירבד ושעי עשר דוקדק הלוגמו הזע תחכותב זוע הטמב הכמ םא םג

 תורודל םג חרפי רמתכ הזכ קידצ תובבלה ימלתב האריו הרותה יחרפ וציציו

 שרדמ) ל"זכח רמאמכ בושי רפעל ותיוג םא םג שמשמו דמוע אוהו ,ותלועפ ךשמי
 יפולח ףא ,הבורמ ןמזל אלא ףילחמ םעזג ןיא זראו רמת המ (ב"צ םילהת טוקלי

 "הנשושכ חרפי,, 'ה םשב תרשל דמועה ןהכ םא לבא הבורמ ןמזל אלא וניא קידצ

 ברקב הרותה חור קיפי הנשושה םשובכו הארמכ םעונ ירבדבו ברע לוקב קר
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 לע יח אוה דועב ,התעשל קר ותחכותב לעפי אל "קידצ וימיב חרפי,, ותדע םע

 חורה םאשת רבכ ,ןזואל וירבד ועמשנ טעמכו ,רבדי ןח יתפשב קר יכ ,המדאה

 .דיתעל םשור וריאשי יתלב

 להנמ וינב תא באכ הריתי הביחבו הבהאב רשא גיהנמה חכ לדגי תאז דועו

 תלועפב ותרזעב דמועו ,םהיקסעל ובל הנפמ םתנאות עמוש םחרט לבוס ,ומע

 אוה חונו המימתה ותדובעמ ותוא עירפמ וניא ארובצד ילימו ,הנוכנה ותצעבו ודי

 אשיל שמתשנ בכר הנהו ,הנלוכ לע הלוע וזכ קידצ תגירדמ םוקמל חונו תוירבל

 איה םא ףא ,תושרדנה תולכת גישהל וצורי הרהמ םישרפהו ,הלודגו הדיבכ אשמ

 בכר יבא יבא קעצמ עשילאו המימשה הרעסה "לא הלע רשאכ כ"עו ,הקוחר

 םלוע תאשנ התאו ,לודג םע לש אשמ חרוט לכ ךלשוה ךילע רמולכ ,לארשי

 .ךחורב םינש יפו שדוקב הלעמ הלעמ ףועל רשנכ לק תייה וישרפו ז"כבו

 וניבר ירומ יחאל הראפתו הטעמל ויה תולעמו תודמ ולא לכ !יתובר ןכ

 ליעומו בוט הונע ותשבלמו רזאתה זועו קדצ רוהטה ובבלב ןק ואצמ םלוכו ,לודגה

 ולשומ טבש תחתו םיקלאל הלודג הלהק שארב דומעל לע םקוה רבגה אוה ,לכל

 תוחכה תודגאתה י"עו ,ותדעב תובבל קוחירו דוריפ ןיאו תועידה לכ ודחאתה

 רשא תורוצבו תולודג תושעל הכז ,האריהו הרותה ןרק םירהל תחא הרטמל

 ומיקהו הנשיה תסנכה תיב ויז רדה שדחתנ וימיב ,ותלהת ורפסי דע ימלועל
 קודקדו תוטרפ לכב הרהט הוקמ הנבנ ותרמשמ תחתו ,תראפתלו םשל התוסירה

 ינינעו ןינבה ינינע לכב תונשל אלש הזע המחלמב דמעו ,הלית לע תורמוחה לכ

 םהב עגונה לכו שדוק יררהב םתדוסי יכ רמאו ,איהש תומכ הלק גהנמ ףא הליהקה

 אנקל אשנתה יראכ םימש דובכ לע סח דואמ המו ,אוה אמט םלטבל המר דיב

 וברקב תרעוב שאכו לבאת וילע ושפנ הריבע רבעש דחאב האר םא צ"ה תאנק

 ,תוריפ השועו חרפי והטמו ועשפ לע שיא חיכוהל ורבדב האצי בהלל הרעבהו

 אוהו ,תאטוחה שפנ ואכדו תובלל םיסנכנ רוהט בלמ םיאצוי וירבד לוק

 דובעלמ טקש אלו חנ אל הלודגה ודי להקה יכרצ לוע לובסל ומכש הטנ רשא

 ירוחב תקזחהל ,ריעה יינע תקזחהל ,םימכח ידימלת יינע תקזחהל םיבר תבוטל

 ירחאמ רס אל ויתודרט לכבו ,םימותיו תונמלא תונקזו םינקז תקזחהלו דמח

 םישדק ןאצ ירדעל הרות ץיברהלו ,םיאלפנה וירפס רדסל המוצעה הכאלמה

 אנ יוא ונברו וננודא ירומ יחא התא ,תייה וישרפו לארשי בכר ,המוצע הדיקשב
 .רבק ילא תדרי ךימי ימדבו ,ונאטח יכ ונל

 תועמדה םגו ,חפונ אל שאב יתומצעב רעוב יבאכו יחור רמב יתרבד םא ףאו

 לכוא קדצבו ,ישפנ יודמו ירעצ טעמל ולכי אל ירט הכמ לע ירצכ המה רשא

 לגר ףכמ ,דאמ דע יתיכדנו יתוגפנ (ח"ל םילהת) ה"עמה דוד ירבדב ןנוקל
 אל העומשה ילא אבש תעמ "יבל תמהנמ יתגאש,, יכ ,םותמ יב ןיא שאר דע

 הנושארה עגרב ומכ ןתיאו דבכ ילבא ז"כב ,הרצמ טעמ ץלחמה רבש תקעזו הבוט

 הלבוחמה יחור אצמי ךיאו ,ישאר םירמו יתראפת תרטע 'יה ל"ז רטפנה אלה יכ
 תושר לטנ םיקחרמל עסנש תעב ל"ז םכבר לש וכרד הז יכ םתעדי אלה .חונמ

 בוזעת בוזע יכ ל"זגה ירומ יחא יבוהא התעו ,ובבל לכב םכתא ךרבו להקהמ
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 ךתלהק דעב רבד ךל ןיא יכה ,ונניבו ךניב דירפי רבקה הנטק העש דועבו ,ונתוא

 ,הרוהטה ותאווצב הבוטל םכתא ריכזמ רבכ הנה !ןבל בא תבהאכ תלחנ רשא

 לכ לע ,אשידק ארבחלו םכל תלפוכמו הלופכו הבר הדות עיבמ ובל תוריקמו
 הרוהטה ותמשנו ךלמה לא אובל רות עיגהב התעו ,וייחב ומע םתלמג רשא הבוטה

 שדוקה לא ואובב עמשנ ל"זגה םכבר לוק ,עמשנ המרב לוק ,םימורמל הלוע

 םכילא ארוק יננה ינא םגו ,םימלוע םולשב םכינב תאו םכתא ךרבמה ,המינפ

 םיכורב םהילא רמאיו (יה 'ב ,'ב לאומש) דעלג שבי ישנא לא ה"עמה דוד ירבד

 'ה שעי התעו ותוא ורבקתו 'וגו םכינודא םע הזה דסחה םתישע רשא 'הל םתא

 התשענ םא 'ה ינפל יוצר דסחו הקדצה תדובע יכ הזב ןוצרה .תמאו דסח םכמע

 םגו ,יווצה תותובע ילבחב והרסאיו ישפחה ונוצר דבעשמש ונייה ,הלועמה ןפואב

 דבע תניחבב ותושעל 'יה חרכומ ולאכ יתימא האריב והשוע בייוחמ יתלב רבד

 הנכס םוקמב הקוחר ךרד וכלהו ועגי רשא דעלג שבי ישנא כ"עו ,ונודא תא שמשמ

 ורמאב םלעפמ שודקו לדוג ה'עמה דוד ראתמ ,לואש םע דסח לומגל הלילה לכ

 חרכומ ולאכ םתישע יימצעה םכנוצר תואצות הז דסח רבד "דסח םתישע,, יכ

 תחא הכרבהו ,םכרכש לודג כ"עו וינודא יוויצ השועה דבעכ "םכנודא םע,, םתייה

 לרומ יחא םע תמא לש דסח םתישע רשא ,א"עי שקאפ ק"קפד ק"ח ינב םכל איה
 ע"יז םישודקה וניתובא ירבק לא םוקמ קוחירמ ףסוי תומצע םתילעהו ל"ז םכבר

 תחונמ אצמיש הרוהטה ושפנ יואמו ונוצר אלמל תואצוהה בר לע םתסח אלו

 םתישע ל"ז ןדע יחונ םלוע ירואמ םינואגה וניעור וניבאו וניניקז תנוכשב םימלוע

 ל"ז םכבר קידצ תליפתו ,לומג םולשת לבקל תנמ לע אלש בויח תרותב דסחה

 םיכורב ,תמאו דסח םכמע 'ה השעיו ,םימורמב הבוטל םשור השעי תמאה םלועב

 .ריייכא םכיתובוחרב החווצ ןיאו תאצוי ןיאו ץרפ ןיא ,'הל םתא

 הפי ירפ ךל שי 'וכו םייח ץע קידצ ירפ (חנ ת"מב) ל"זכח ורמא רבכו
 'וכו הכוב התא המל ה"בקה ל"א הכובו רצימ אוה םינב אלב םלועה ןמ קלתסמ

 םירבד ,ש"יייע םייח ץע קידצ ירפ הב ביתכש הרותה 'וכו םינבה ןמ הפי ירפ ךל שי

 רמא ךילע ל"ז וניבר ירומ יחא יבוהא ךדי תלועפו ךתדובע ךייח לא םימיאתמ ולא

 תננוכ רשא ךישעמ תובר ,םינבה ןמ הפי ירפ ךל שי ,םייח ץע קידצ ירפ בותכה
 דעב תלמע רשא ךלמע ,ללכה תבוטלו ךתדע רשואל ק"הות תמדא לע זאמ

 ךתרות רואב םהל הגונו האריה ךרד םהל תירוהו ,םתוא תממורו תלדג ךידימלת

 ולבקתנ רשא םיליעומה םיאלפנה ךירוביח ךיתונותשע ירפ ,הנש םישלשמ רתוי

 םינב ךל שיו ,םירוד רודל ךתלודג ורפסי רשא ךינב המה ,םאוב םוקמ לכב ןוצרל

 צ"הגה רוכבה וניחא ינב ,האריו הרותה תשק ימור יקשונ םירפא ינב המח שממ

 תלדג רשא (םירפא ןורכז 'ס ח"מהעב) ל"ז ראווראש ק"קדבא םירפא יכדרמ ה"ומ

 ךלרוג הרפש המו ךל ירשאו שיאל םתויה דע םנטקמ העיגיו למע ברב םתוא

 ץילמהל הב אובתו ןדע ןג ירעש ךלומל וחתפי הנרב ז"הועב ולאכ תוריפ תדמעהש

 תונב תוננאשה םישנמ ,ףלאמ תחא השאה איה 'יחת תקידצה ךתשא דעב בוט

 תרכזה רשאכ ךפוג אירבהל ךתרשל דומעל ךב קר 'יה דימת 'יניע רשא תוחטוב

 תעד חור הרוהטה ךתמשנ חורמ הרעת ריעצה ךיחא ילעו ,ךתאווצב חבשל התוא
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 השודקה ךתדע להק ינומירה ע"יז םישודקה וניתובא תוכזבו ךתוכזב יכ המכחו

 ,תואבצ 'ה םרכ רטונל דחא בלב ינומשו ,ךאסכ לע בשוי תויהל העשה וזב הפד

 רמשמה לע דומעל ךילגר ידעצמב ךולהל הכזאש ,ינכמסל ינימי לע דומע כ"ע

 ידומע וניתובר יתובא יב ומלכי לאו יחלוש יב ושובי לאו הרהטו הרות ץיברהל

 רומאל בותכ ךתאווצ ירבדב רשאכ וניתחפשמ תלצבח חרפתו לדגתו ,ל"ז הלוגה

 וציקי רשא 'יחתה תע דע ץק תע דע "ןליאה ץצקי אלו ןיעמה שובי אלש ןוצר יהיו,
 .ר"יכא חצנל תומה עלוביו רפע ינכוש וננריו

+ 

 לש וסיג קניי ק"קדבא י"נ רעשיפ םרמע ה"ומ ןואגה ברה דיפסהל דמע כ"חאו
 : וירבד ולאו ל"'ז וניבר

 םינתמ ןורבשב חנאה םדא ןב התאו ,איבנה רבוד (ב"י א"כ) לאקזחי
 לא ורמאו חנאנ התא המ לע ךילא ורמאי יכ "יהו ,םהיניעל חנאת תורירמבו

 ולית לע הלוע איבנה תלאש !יתובר .םידי לכ ופרו בל לכ סמנו האב יכ העומש

 ונחורו ? םירמרמתמו םיכוב םיחנאנ םיפסאנ ונחנא המ לע ןאכ םידמוע ונא תעב

 ונברקב גנודכ וניבל סמנ האב יכ העומשה לע הירמא חיש רמב בושת האכנה

 תרטע ביטמו בוטה שפנ ,הלעמה לודג םכבר יבוהא יסיג יכ ,םימ ולזי וניפעפעו

 ונילע םויה ןאכ םידמוע ונלכ ונחנאו .םיקלא ותוא חקל יכ וניניא ל"ז וניתחפשמ

 קר אלו ךרובמ לודגה ומש 'יהי תמאה ןיד ךורב ל"ז ונימכח תנקת יפכ ךרבל

 ל"ז ורמאכ ,דאמ דע הלודג התרצו ,התדמח ילכ הדבא רשא ךרבת 'יחת תינברה
 ולדגתנ רשא וניתחפשמ לש םימותי המה וינב דבל אלו ותשאל אלא תמ לעב ןיא

 םסינכהו ,האריה חור םהב חפנו ,הרות םדמל ,ןמאנו בוט באל םהל 'יהו ,ותיבב

 ןידה םהילע וקידצי ותלהק דבל אלו ,הרומאה הכרב םשפנ תורירמב וכרבו ,הפוחל

 םיבצנ רשא םינברה ילודג דבל אל ,ןמאנה םעור םתראפת חקלנ יכ ,השקו רמ

 וכבי לארשי תיב לכ א"כ ,העמד לחנכ ודירוי חאמ קובד ער ודבא רשא ונמע הפ

 םיקידצ לש ןתתימ השק ל"ז ורמאכו ,ק"מהיב ןברוחכ 'ה ףרש רשא הפירשה תא
 .וניקלא תיב תפירשכ

 יוארכ ודפסלו ל''ז רטפנה קידצה תומילש ראתל ילע בויחה יכ יתעדי התעו

 ויתונורשכ ןומהמו ,הלמ יפב ןיא ינוגיו יחיש בורמ לבא ,אשנהו םרה ודובכ יפל

 ותדיקש לדוג הזו ,תובגשנה ויתולעמ ירשכ ךותב ססונתמ סנכ רשא תחא אנ חקנ

 להק ךותב יתימא האריו הרותה ןרק םירהל תוגופה ןיאמ דובעל גיהנמ ראותב

 תוכזל התויא תחא קר הרוהטה ושפנ העש לכבו תע לכב םוי לכב דימת ,ותדע

 רוא הז ןויערו תדה ידומע קזחל הנוילעה המכח ילחנ ירהנ לע 'ה םע להנל םיבר

 ליעוהל הצר יכ םב תרכינ הרוהטה ותבשחמ רשא םיאלפנה וירפס תכאלמ ילגרל

 ותוגהנתה ויתועונת וישעמ לכבו הז סיסב לע וננוכ וידעצמ לכו ורוד ינבל

 תדועת תאזו ותרותלו 'הל תובבלה ביהלהל הרטמל ול םש ,וירובדו ויתוכילה
 'וכו 'ה דוקפי (סחנפ) ןמאנה העור תליפתכ ,הדעה שארב דומעל רחבנ רשא קידצ

 ןאצכ 'ה תדע 'יהת אלו 'וכו םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי רשא הדעה לע שיא
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 תבוטל קר יישפנה וחכ לכב דובעל וילע גיהנמה יכ ונוצר ,העור םהל ןיא רשא
 רומה רה לא יל ךלאו ,רובצ ינפ לעמ טעמ אנ הרוסא ובלב רמאי לאו ,ומע

 ,יתדובעמ ינועירפי לא םאשמו םתחרטו שדוקב הלעמ הלעמ תולעל תודידבה
 םיעגר לע קר ויניע םילעי םא יכ ,ודספהב ורכש אציו הז דדב בשוי חלצי אל

 דוקפי םיקלאה שיא השמ ללפתה כ"ע ובאתסיו תורז תודשב ןאצה וערי ,ותדעמ

 וישעמ לכ רשא שיא רמולכ םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי רשא הדעה לע שיא 'ה

 ייהת אל ןעמל ,וזחי ויניע ושפנ תמלשהל אלו םהירובעבו םהינפל קר ויתולועפו

 רשא ןמאנ העור םשפנ תנוכתו םתגרדמ יפל רמולכ םהל ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע

 ל"'זגה םכבר קידצ חקלנו עושפל וניברה יכ ונל אנ יוא כ"עו ,תע לכב ונפי וילא

 יילא רשא ךרד ילע הלועמה ןפואב 'ה תדע גהנל ,םיניעל ונל 'יה רשא ונינועב

 | .הפסכנ אנמיהמ איער השמ שפנ םג

 חיר קיפמ ןשוש חרפ ףטקנ וימי ימדב ונתאמ ךלה יכ ונינובאד לדגי דועו

 ונימכח ירבד ,יתפש לע םילוע תאזה הדרחה הארמלו ובאב ונדוע האריו הרותה
 ןלוק ןיאו ופוס דעו םלועה ףוסמ תוכלוה תולוק המכ םירפוסו םינומ רשא ל"'ז

 ,ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ןלוק אסריגה י'פ תישארב הבר שרדמבו ,עמשנ
 ,ירפ השוע אוהש ןליאה ץע ןיתרוכש העשב 'א ,םישיגרמ ןניאו םיתניב תוירבהו

 ,הארי ,ףוגה ןמ תאצוי המשנהש העשב 'ג הלעבמ תשרגתמ השאהש העשב 'ב

 ק"הותב ונילע הווצמכ ותחשל די וב עגי אל תוריפ השועש ןמז לכ ןליאה יכ

 ותוא ןיתרוכ ועזג תמ רפעב רבכו ושרש ץראב ןיקזי םא לבא ,הצע תא תיחשת אל

 לומעלמ תוהכ ויניעו וחכ שת רבכ םא ,הדשה ץע םדאה ןכ ומכו ,קסיהל םיצעל

 איהש ןליאה ץע ןיתרוכש העשב לבא ול בשחת הלואגל תומה זא ,הדובעו הרותב

 וימי ימדב םלשה םדא האנ ןליא תרכי םא םדא ינב םהב תונהל תוריפ השוע

 עבטה ידומע זא וחכ אלמב 'ה ינפל דמוע ונדועו ,לדח אל דוע ותקיני רשא

 םדא ינב קרו ,םלועה לכב תעמשנ החווצ לוקו םימ םיפטונ םיבעה םגו ,ןוצלפתי

 ,םימי רצק קידצה תתימב הדיבאה לדוג םיגישמ םניאו םישיגרמ ןיאו םייתנב

 השאש העשב םגו ,בל לע םש שיא ןיאו דבא קידצה ןנואתמ איבנה םג רשאכ

 רמאמכ הרותל יוניכ השאה ,ופוס דעו םלועה ףוסמ לוקה עמשנ הלעבמ תשרגתמ

 ,הנקזה ימיל שונא עיגה םאו דימת הגשת התבהאב תע לכב ךורי הידד םכחה
 לכ הז יכ ,המחנ ואצמי הרהמ וירחא םיראשנהו ,ןודרפתי וילאמ םייחה תותובע

 ,ותרותלו 'הל הנומאב ותכאלמ השע רשא ,דבועה לש םלוע תנש הקותמו םדאה
 ,ויתולעפב םלועל ריאהל וזוע עורזב וימולע ימיב דמוע קידצה םא אוה ןכ אל

 וזו ,ותויח טוח ערקנ הקזח דיבו תומה תבהלב רעבת ותקנוי ורנ הבכנ םעפבו

 ימשב עמשנ החווצ לוק ,הלעבמ ח"כעב תשרגתמ ידש תמשנ הרותה ונייה השאה

 םא תאז םג דוע ,ןויכבי רמ הלעמ יכאלמ םגו ,ץראה האלמ הקעצ לוק ,םימורמ

 לכב ,לעממ יקלא קלח המשנה יכ ,םלועה לכב לוק עמשנ ףוגה ןמ תאצוי שפנה

 וירועגמ ער םדאה בל רצי יכ ל"ז םרמאכ רוכעה ףוגה ןמ תאצל הצור םויו םוי

 בושל התלכ םגו הפסכנו תררוש האמוטש םוקמב חונמ הל ןיא הרוהט שפנו

 ותדובעל ופוג יואמ לכו ונוצר דבעשמ םדאה םא לבא ידש לצב תויהל 'ה תורצחל
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 תוירמוחה םגו םדאה יהיו ל"ז ושריפ רשאכ דלח ימי לכ תילכת הז רשא ש"תי

 גנוע אצמי הזכ שודק ףוגב ,הנוק ןוצר תושעל תעד חורל 'יח שפנל הלעתי

 ,התלועפ תישוע ינפוגה חכ רשא דע הבוט הבישו הנקז דע הב ראשהל המשנה

 םדא ינב קרו ,םלועה לכב תללימ לוק עמשנ הנמז םדוק הז ףוגמ תאצוי םא לבא

 יכ םיניבמ םניאו עומשמ דבכה םנזא ,תררוסה תחש קמועב עבטנ ךשוח יבשוי

 .קידצה ףסאנ םתער ינפמ

 םכבר יסיג קידצה ףסוי ףרוט ףרט יכ 'ה לא הבושנו וכל !יתובר יבוהא כ''ע

 םדא ודי זועב ול תחקל ונינולחב אב תומה רמ ,ותויח וק םיערקל ערקנ ל"ז

 אשנ ,רבק 'ילא וניתראפת תרקי דרוי וימי ימדבו ,וניברקמ ובאב ונדוע םלשה

 רטפנה קידצ תוכזו ,הבאדל דוע ףיסונ לאש ללפתנו ,םימשבש לא לא וניבבל אנ
 לבל ,ח"מג הדובע הרות םלוע ידומע 'גב הלודגה ודי םצועב קיזחה רשא לי'ז

 .ריייכא חצנל תומה עלבו איבנה ירבד ותמאתי הרהמב יכ ,ונידעב ןגי ,ועעונתי

+ 

 ר"הומ ןואגה ברה הניק וילע אשנ רמ בלבו ובהוא ובורק אב וירחאו

 .א''עי טשעפאדוב י"הקד ד"בר י"נ רפוס םולש בקעי

 תמ לש ונוראב תמ לש וסקנפו וחתפמ ןילותש ח"פ תוחמש 'סמב אינת

 וסקנפו וחתפמ ולת ןטקה לאומש תמשכו ,ן"ש ייס ד"וי ע"שוטע שפנ תמגע ינפמ

 האנ הז לע םירמואו וילע ןידיפסמ א"רו ג''ר ויהו ,ןב ול יה אלש ינפמ ונוראב

 םיתמ םירישע םהינבל םהירתכ םיחינמ םיתמ םיכלמ ,לבאתהל האנ הז לע תוכבל

 תוטישפב .ול ךלהו םלועבש תודומחה לכ לטנ ןטקה לאומש ,םהינבל רשוע םיחינמ

 וידיו ךלי ןכ אב םדא רשאכ יכ ,ונורא לע סקנפהו חתפמה תולתל םעטה הארנ

 רשא ולמע לכמ םלועהמ םולכ לטנ אלש תוארהל ל"זח ורמא תמשכ תוטושפ
 דוע ול המו ,זנג רשא ויתורצואב הטילש םוש דוע ול ןיאו שמשה תחת למע

 הארנ ןטקה לאומש לש הטמהמו ,ויתונובשח םש םיבותכ רשא סקנפבו חתפמהב

 שפנ תמגעל וניא ןב חינהש ימד וסקנפו וחתפמ ןילות ןב חינמ וניאש ימל קרד
 ורסמנ אל תוחתפמ שלש ל"זחאד דוע שרפל שיו ,וליח םירזל חינה אל יכ רטפנהל

 דיל םרסמו תוחתפמ שי ה"בקה לש ורצוא לע ןירדהנס ףוסב י"שר 'יפו חילשל

 "וכו םהילע חילש הנימ אלש ודיב ול שי תוחתפמ 'ג לבא םינוממה םיחולש

 לש ונוצר ישועלו המשל הרות ידמולל ורסמנ ה"בקה לש ורצוא לש תוחתפמהו

 ויארי ןוצרש הדמ דגנכ הדמ ה"בקה םהל םלשמו תמאב םשה יארי םהש ה"בקה

 תוגרדמ תוגרדמ הזב שיש ל"זח ירבדמ עודיו ,לטבמ קידצהו רזוג ה"בקהו השעי
 רשכ אוהש שיו ,תושרב אלש אצויו סנכנ תיב ןב ךלמ דבעכ אוהש שיו ,תונוש

 לכהו ךלמה לש ןבכ הגירדמל עיגמש שיו וינפל אובל ליגר וניאש ךלמה ינפל

 הגירדמו הגירדמ שי קידצו קידצ לכלו ותרותו ה"בקה רובעב לעפו הכזש המ יפל

 שיו לופלפל שיו ארמגל שיו הנשמל שיו ארקמל הכזש שיש דומילב ומכ ע"פב

 םירדס הששהמ דחא רדסל קר הכוזש שיו ,אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל

 ,רתסנל םג הכוזש שיו אתדגאל שיו םירדס הששה לכל הכוזש שיו רתויל שיו
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 שי ןכ ומכו ,םיברב הרות םירחאל דמלל םג הכוזש שיו דומלל קר הכוזש שיו
 לש תוחתפמהמ חתפמ לבקל הכוז ןכ הכזש המ יפלו םשה תאריב תונוש תוגרדמ
 תוכזב ותוא אוה חתופ םידדצה לכמ רגוסמו רוגס אוה 'יפאש ה"בקה לש ורצוא
 םירפסמ ויהש ונורא לע יולת רשא ןטקה לאומש לש וחתפמ 'יה הזו ותקדצו ותרות
 םיקידצה לכ אלש וחתפמ ארקנ 'יהו חתפמ ומצעל הנק וישעמ ךותמש ולש הלודגמ
 ותשודק ל"זח ורפס ('א א"י) ןירדהנסבו הזל הכז אוה קרו תחא הגירדמב ןה
 .וילע הניכש הרשתש אוה יוארו וינעו דיסח

 תושעל םדא ךירצש םירפסב ראובמש המ אוהש פ"לנ ל"זח ורמאש וסקנפו

 אל ו"ח םא ,הלילהו םויה לכב קסעש המ םויו םוי לכב שפנה ןובשח ומצע םע

 ה"בקה םשל ואשע םא הוצמ השע םאו ,לעופב אטח ו"ח וא ה"בקה ןוצר דגנ השע

 שובי אלו סקנפב בותכיו ,המודכו תראפתו דובכו הואג תמחמ ומצע םשל ו"'ח וא

 דימת ידגנ יתאטחו םייקל ךירצש וילע וגעליו םש בתכש המ דחא הארי אמש

 ,ומצע לע י"ב ברהל דיגמב בתכש המ ואר ,רפוכי ותאטחו ונוע רסש שיגריש דע

 .ונממ ארילו 'ה תא דובעל ךיאה ונממ ודמליו םיאורה וארי שפנה ןובשח ותואו

 ב"הועל ותוא הכזי רשא ןב ול 'יה אלש ינפמ ןכ ושעש ל"זח ורפס הנהו

 ודיפסהו ,יח ונדוע ולאכ ותומכ ןב חינמה לכש והשעמכ השעיו ויכרדב ךליש

 ןיא םינב חינהו ותויחב ע"א םילשהש ימ יכ תוכבל האנ הז לעש ,וילע וניתובר

 לע םנמא ,ומוקמל אבי שמשהש ח"כעו רחא שמש חורזל ךירצש תוכבל םוקמ

 האנ הז לעו,, ותויח קספנ כ"יעו ךלוהל וכב וכב ןב ול "יה אלש ןטקה לאומש

 םיכלמ ,ותומכ שודקו יקלאה אנתה לש םיבורק לכה יכ םלועה לכ "לבאתהל

 ימ ,םיתמ םירישע ,םהינבל הרות רתכה םהירתכ םיחינמו ,ןנבר יכלמ ןאמ ,םיתמ

 רועישמו םתלוכימ רתוי םינתונש ,םינויבאל ונתנ רזיפש םירישע םיתמש המה

 םרשוע םיחינמו םיתמ םירישע ולאו ןמצעל תורישע ופסא המה ל"זחמ בוצקה

 תודומחה לכ לטנ ןטקה לאומש לבא ,דעל תדמוע םתקדצו רמאנ ולא לעו ,םהינבל

 תועושי לעפו םהמע ביטה רשא תוירבהלו ה"בקהל ןקיתו לעפש המ ,םלועבש

 .ןב ול 'יה אלש ריאשהל ימל ול 'יה אלש ול ךלהו ומע לטנ הז ,םלועה רובעב

 ארקנו םיבר םידימלת ול ויה אלה ןב ול "ה אלש הוה המד תושקהל שיו

 ,לארשי בכר יבא יבא ,בוטל רוכז איבנה יילאל עשילא ארקש ומכ םידימלתל בא

 וניצמש םהיניב קוליחח בר תמאב םנמא ,ולדגמה אלא בא ארקנ דילומה אלו

 יתיב קשמ ןבו ירירע ךלוה יכנאו יל ןתת המ א"ה םרבא רמאיו ,וניבא םהרבאב

 רמאיו יאמ השקו ,וגו ערז תתנ אל יל ןה םרבא רמאיו ,רזעילא קשמד אוה

 ןמ ירירע ךלי אלש לארשימ שפנ לכ ליצי ת"ישהש טושפ רבדה לבא ,רמאיו

 רמוא 'יהו ,ע"ל דאמ לודג שנוע אוה ,ייהיש המ ירירע לש שוריפה 'יהי ,םלועה

 ןבו, םגה ל"'ר ,ירירע ךלוה םא דואמ הברה רכש יל ןתת המ ת"ישהל םהרבא

 דסח תולימגה םייקמ אוהו ויפ לע ןזינ יתיב לכש "רזעילא קשמד אוה יתיב קשמ

 ל"'זחו ,הניכשה יפנכ תחת וסינכהו ולדגמ 'יה וניבא םהרבאו יתיבב השענ רשא

 ובר תרותמ הקשמו הלוד אוה םגו םהרבא דבע רזעילא תולעמ תלודג ורפיס
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 ,ירירע ךלוהש שנועה רעצ תאז טעממ וניא כ"פעא ,ונבכ ול בשחנ 'יהיו םירחאל

 יתיב ןב קר לבא ןב ארקנו יתוא שרוי יתיב קשמ ןבש םגה תינש םהרבא רמאיו
 לארשימ ימש החמנ ו''ח 'יהיו ,ערז תתנ אל יל ןהש ,לכה םלשנ אל כ"יע לבא

 ,ן"'במר ןייעו יל ןתת רשא לכב תלעות המו 'וגו יל ןה פ"הע י"שר 'יפ ןכלו

 .ךשריי אוה ךיעממ אצי רשא ה''בקה וחיטבהו

 ןואגה ברה רקיה ב"ש תא דופסל אלא אניתא אק השרדל אל יתובר הנהו

 הוצמש (מ''דש 'יס) ד"ויב רוטה תעדל םאו ,הפד ד"בא 'יהש ביל ףסוי 'ר םסרופמה

 ודפסהב לצעתמה לע ל"זח ורזגש שנועהמ ל"רו יוארכ תמה לע דיפסהל הלודג

 תא םירבשמה םירבד וילע רמול ולוק םיריש דוע ל"זח ורמאו ,רשכ םדא לש

 ןידפסמש הוצמה לדוגמ כ"וכ תחא לע ,וחבש ריכזהלו יכבב תוברהל ידכ בלה

 רשא הנש םישולש הז ונינפל ןוראב חנומ רשא שיאה הז יכ ,לארשיב לודג םדא
 םירוחב םע דומלל ודואמו ושפנו ובבל לכב עגיו חרטו למעו הבישי ספות אוה

 םיגלפומ םינבר המכ םהמו תואמל םינוגה םידימלת דימעהו הבר הדמתהב םינטק
 ותשא םע ומצעב אוה חרט דומילהמ ץוחו ,ותיב ינבכ ולצא ויה םידימלתה לכו

 הלוע איה רשא תחא הלעמ דועו ,לכל עודיכ אבוט דסח תולימגב 'יחתש תינברה

 ונקיש ,םירישע םהמש םגה בר םושמ ונעמש אל התע דע רשא תולעמה לכ יבג לע

 תונקל עקשטערעדב בר 'יה ונדועב םינש המכ הזש הכז אוהו 'קה ץראב םיתב םהל

 םירכ הצבקו החרט 'יחת תינברה ותשא ,א"בבות ק"הע םילשוריב םיתב יתש
 'א תיב ןולל םוקמ דימ ול 'יהי םילשוריל אבש ימש ,תיב ילכ ונקו תותסכו

 ךרע ןיא רשא ,ק"היעב םיחרוא תסנכה תוצמ םייקל ידכ םישנל 'א תיבו םישנאל
 "פב יתרמא רשא םירבדה לכו ,הניכש ינפ תלבקמ רתוי איהש וזכ הלודג הוצמל

 ייהש רקיה ב"ש לע ינא רמוא ןטקה לאומש יקלאה אנתה לע םדפסהב ל''זכחד

 ןיבכעמו סקנפהו חתפמה תולתל גהנמה ןיא וישכעו ,םימת קידצו גלפומ ח"ת
 ייהו ויתולעמ רפסל יאשר לבא (ח"בה םשב םש ך"שב ראובמכ) תושעל אבש ימל

 המכ רבחל הכזו םיברב הרות דומיל תוכזהו ה"בקה לש תורצואמ תוחתפמ ודיב

 ר"הועב םאו ,םלועהב ולבקתנו תוכלה ישודיחב ןהו אתדגאב ןה םירפס המכו

 ל'ז לשיפ 'ר ג"הה ויחא ינב לדיגש ודיב התלעו הכזש םגה ל"ר ירירע ךלוה
 םיגלפומ םינבר המה ר"הע ילב םהמ השלשו םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל
 ערזש החפשמה ינב לכלו ול לודג רעצ כ"יפעא שממ וינבכ המהו ונתנידמב
 .ע'ל ול ןיא

 (ל"'ַז ךיבא יבא) יניקז דחאה ךינקז ינש תוכז ב"ש יבוהא ארית לא םנמא
 שודקה םינואגה ןואגה (ה"ע ךמא יבא) ךנקז דחאהו רפוס לשיפ 'ר ארונה קידצה
 קידצה לודגה ןואגה ידוד ךיבא םהירחאו א"ביר תבושת לעב ל"ז ראגנוא לאוי 'ר
 הער ךילא הנואת אלו ךנימי לע ודמעי םהיתומשנ ל"'ז ןנאמסוז רזעילא 'ר םימת
 ידוד דכנ םיתנש הז יכ אוה ינש םעפ הזש ןעי םהמ שקבתו ,ךלהאב ברקי אל עגנו
 וניתחפשממ וז הער הריזגה לטוביש ,ערז ילב ומלועל ךלה ה''ע לאוי 'ר ינברה לי'ז
 אלש ה"ע האל 'מ תקידצה וניתוניקז איה 'ישעמב הלודגה השאה ימחר ררועתש
 תויהל ח''וי לכ םע קדצ לאוג תאיב דע הכזנו ונתחפשמב רבשו דוש םוש דוע "יהי
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 ,ךיבא םוקמו ךנקז םוקמ תואלמל תיכז הנהו ,המשל הרות ידמולו 'ה "ידבועמ

 תוכזב הלעתנ ןאכד השודק הלהקהש המשל הרות ידמול לש וחכ לודג המכ וארו

 םהינב םילדגמו םארוב ןוצר םישוע םיבוהא םלוכש אימשד ילימב ןה םתובר

 נ'כהיבהש שקאפ ק"ק ומכ הנידמב אצמנב וניא טעמכו ןאכ םיבר ח"תו הרותל
 הסנרפו בר עפש םהל שי אמלעד ילימב ןהו ,ברעו רקובב שודגו אלמ ד"'מהיבהו

 םוש ילב םויה ושעש המ טרפבו ,םערזמ ףוסי אלש חוטב תויהל םילוכיו דובכב
 ברה ה"ה ל"ז א"בירהל דכנ ל"ז צ"הגה ידוד לש וגב תינש ולבק תוררועתה

 ןגי םתוכז ל"ז םתוברל חור תחנ תושעל ידכ לכהו ,ערדנעס ק''קמ י"'נ ןועמש יר

 רשוי ץילמ 'יהתו םולשב ךל התעו ,קתני הרהמב אל שלושמה טוחהו םהילע

 ה''בקהש ל"זכחד עודיו ךדובכל ןאכל םיאבה לכלו ךתלהק ינבלו החפשמה ינב לכל

 ןאכל ואבש ח"ת םינבר המכו העיספו העיספ לכ דעב דסח למוגה רכש םלשמ

 ורמאו ,טסעפמ י"הקד ט"ורקא יתוא וחלש ןכו םחולש וחלש תולהק המכו

 ימאק ןמ אלא יימייק ןנא אתומ ימקמ אל התימ ימק ןמ ימייקד ןילא ימלשוריב

 ומע לע םחרי ה"בקהו חצנל תומה עלב בוט ץילמת םלוכ דעב ,דסח ילמוגד ןיליא

 .רי'היכא רהמ שיח קדצ לאוגה אביו םלועב םולש 'יהיש
+ 

 ה"ומ קאטאפ 'ש ק"קד ןואגה ברה םירורמת דפסמב ולוק עימשה ןכ ירחא

 םותב רביד הכו ,ל"זגה וניבר לש ותוחא ןב א''עי י''נ רעשיפ לשיפ םירפא יכדרמ

 .ובל
 ריצח שבי חתפ לודגה אבא 'ר ר"דמב ,ןענכ ץרא תא ורותיו םישנא ךל חלש

 רבדמב ארוק לוק םיה ילגכ המהי יבלב םג הזה ןוראה לומ יתשגב 'וכו ץיצ לבנ
 וזלה תופילחה ץראב דמעמ ןיא םימ וקחש םינבא אב רודו ךלוה רוד ריצח שבי

 יער הזו ידוד הז ,ונגל דרי ידוד ,ועמש ונעמש וננזאב קעוצ הזה זגראה םג אלה

 .םיקלא וחקל יכ דוע ונניא שקאפ ק"קדבא ןואגה

 ,יוד יבל ילע ןוגי ילע יתיגילבמ :רמואו רשבמ רחא לוק עמשא דוע לבא

 (קזחתא ונינע) ינא גילבמ (חי'י 'ח 'ימרי) םיקחרמ ץראמ ימע תב תעוש לוק הנה

 לע ינא ריבגא ,ל"זגה ידוד תומב יוד ילע יבלש המ ןינעב יוד יבל ילע ימצע תא

 לוק הנה יכ יניע תועמד םירמה םימ םיבר םימ ןומה לוק תתל יתלבל יתש יכ

 ליח תשא תקידצה תינברה יתפשמ ילא אבה התקעצ ונינזאב אלה ימע תב תעוש

 הדבא יכ תוגופה ןיאמ םיכוב לוקב ארקת איה אלה 'יחתש יתאצמ ףלאמ תחא

 לוק הנה דועו .החור ייח לכ 'יה וב ,השושמ לכ השאר תרטע התראפתו הדוה

 םלדג ל"'ז אוה רשא 'יש ויחא תונבו ינבו ויתוחאו ויחא תקעצ ימע תב תעוש

 תדע לש רבש תקעצ ימע תב תעוש לוק הנה דועו ,ותומ םוי דע וינבכ םאשנו

 רשא ,הגיהנמו הבר תומ לע לליתו הבכת רמ רשא שקאפ י"באוע שדק תלהק 'ה

 לוק הנה דועו ,האריו הרותה יעובמ לע ותיערמ ןאצ תא להנמ 'יה רושימ טבשב

 תימלועל הנממ ךלה יכ לע לארשי תסנכ תקעצ םיקחרמ ץראמ ימע תב תעוש

 הרות לידגהל "יה םייחב וצפח לכ רשא םירקיה הינבמ 'א תוחנאל בזע ונתואו

 .הרידאהלו
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 ידוד ייח תנומתמ תמא ירבד שאר םירבדו רמוא רוצקב אנ הנתנ ןכ לע

 יהי הלא םיקרפ ישאר ויתובא תורבקל ותוא ליבונ םרטב לבא ריכזמל ל''זגה
 ה"שז לארשי ינקזמ שיא םיעבש יל הפסא ל"זח ירבדב הבהא תותובעב םירושק

 אלא םישנא םיעבש הפסא ול רמא אל המל ,ךלמ והער ויתפש ןח בל רהט בהוא
 .דאמ וינע השמ שיאהו המחלמ שיא 'ה ךלו יל ןימוד 'יהיש םידחוימ שיא םיעבש

 אל םישדק ןאצ העור ןמאנ גיהנמ שיא ייח תנומת וניניע דגנל טלוב ל"זח רמאממ

 אוה תואבצ 'ה םרכב ןמאנ רמושל ןושארה יאנת יכ ,ותדעל התורכה תירבב דוגבי

 אוהש ימ יכ בבל רבו םיפכ יקנ 'ה רהב הלעי ימ בותכ רשאכ בל רהט בהוא 'יהיש

 לוע לא אל ,שדוקב ותדובע תוכילהב טיבמו הפוצ אוה המודכו ןוממ דמוח ו"ח

 .ןבומכ ו"ח טפשמ הטי אוהו שיאו שיא ןוצר יפכ ייהי וישעמ לכ קר םימש יצפח

 לבקל תושורפ ןניא וידיו בלה תרהט בהוא אוה רשא ןמאנה גיהנמ ןכ אל לבא

 טיבי לע לא קר תואבצ 'ה םרכב הנופ אוהש ויתונפ לכב אוה בהזו ףסכ דחוש

 יפויה לבהו ןחה רקש ,ויתפש לע 'יהי ןחש ןמאנ רמושל התורכ תירב תינשו

 לכשו ןח אצמל םינמאנה 'ה ידבע תלחנ תאז קר ומל ופנחב םדא ינב לצא אצמיש

 אוהו תישילש הב דועו ויתפש ןח והז םדא יניעב כ"חא קרו םיקלא יניעב בוט

 בלבו תמאב 'ה דבוע לכל ןורחאהו ןושארה יאנת תמאב והזו "ךלמ והער,, 'יהיש

 דימת ידגנל 'ה יתיוש :רמוא ןתא םייקיש שדוקה תרמשמ רמושל טרפבו םימת
 םינמאנה םיגיהנמהש ךירצ םגו ה"בקהממ ךלמ לש והער תויהל שדוקב הלעי ז"יעו

 לקמ םעפו םעונ לקמ םעפ ול תופילח ןמאנה גיהנמה יכ "ךלו יל ןימוד "יהי,

 לכ רעבל רעוב שאכ אוה ותאריו השמ תד תא םיעגונש םירבדב ודיב םילבוח

 ,דאמ וינע תויהל ךירצ אוה וריבחל םדא ןיב םיגהונש םירבדב לבא סואמו יחס

 טיבי הז לא םעפו ,דאמ וינע השמ שיאהו טיבי ה"ערשמ תנומת לא םעפ והזו

 .המחלמ שיא 'הש

 לכ לע ל"ז ןואגה ידוד ייח לע תוחוקפ םיניעב אנ טיבנ !יתובר יבוהא התעו

 יכרדו וייח ידעצ לכ וברקב ללוכ אוה ל"זכח רמאמ יכ אצמנ זאו ויתוכולהת

 ימ בל רהט בהוא 'יה אוה תחאו תחא הנומ 'יהאו ליחתאו .שדוקה רהב ותרמשמ

 אלו עצבה רחא ךלה ל"זגה יכ ו"ח רמול לכוי ודבע לוקב םיעמוש 'ה יארי םכב

 םיבר ויתפש ןחב םגו ודלח ימי לכ וחוכ ייח לכב חרוזו ףאוש 'יה לע לא קר

 ערו בוהא השענש דע דימת ידגנל 'ה יתיוש וייחב םייק ,ךלמ והערו ,ןועמ בישה

 שיא,, 'ה ,ויניע דגנל 'ה תנומת ולצא ומייקתנ דחא אשונב םיכפה ינש םגו הלעמל

 לע םג רתוומ 'יה אל זא ,השודקה וניתנומא דעב רודגל ץרפב ודמעב "המחלמ

 םדא ינב םע ורבדב ודגנל תפחרמ ה'ערמ תנומת הז תמועל לבא ,די'וי לש וצוק

 םיאור ונא ןכ המלשכ ותוא הטוע 'יה הונע תדמ לש ורוא זא םהמע ותוגהנתהב

 יתמב לע העבגה שאר לע ןרותכ 'יה שארב ויתגצהש ל"זכח רמאמ רשא רז אלו
 .ל"ז צ"הגה ידוד ייח

 תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא ,ל"עה תבשב תארקנ 'יהש הרדסה ירבד םגו

 רנה לא תובסומ ויה רוהטה ובל תובשחמ לכ ל"זגה םכבר ידודב ומייקתנ ,תורנה

 תוריאמה תורנה הלא םיברב תורנ קילדהל הכז םגו .השודקה וניתרות יעצמאה
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 לע '"רפוס טוקלי,, םינינפמו זפמ םידמחנה םירקיה וירפס הרונמה תרהט לע

 תוצוח שארב םג ומש תא ומסרפ המח תוצמ ג"ירת לע "רפוס יטוקלו,, הרותה
 םירקיה וירפסב וירבד לכ םייסמ 'יה ובו קילדמ 'יה ונממ םיקחרמלו םיה תנידמב

 .הרותה רואמב ריאהל ובושי המשו ק"הות לש יעצמאה רנמ םייקמ הלאה

 רשא הרוהטה הרונמ תנומת יניע דגנל ריאת הנה ירבד םייסל ינוצרב התעו

 'ה הארה רשא הארמכ איה השקמ החרפ דע הכרי דע הרונמה השעמ הז הנממ
 תינשנו הרזח תאזה הרוהטה הרונמה הארמ תנומת ,הרונמה תא השע ןכ השמ תא
 תמדא וילע דמוע התא רשא םוקמה יכ ,וזלה השודקה הדע הלוגס םע ינומא ךותב

 תעכ ונחנא וב רשא הרטמה רצח לע הזה ארקמה תא ינא ארוק ,אוה שדוק

 יכ ,הרותה חור האלמ וז רצח לש הריוא םג םיכחמ וז רצח לש הריוא םג יכ םיפסאנ

 ימי ריכזא ,םימולע אלא םימלוע ת"א םימלוע תונש םדקמ םימי הרכזא הנה
 תוברל םגו רפסה תיבב וז רצחב יתדמל רשאכ בהזה רות תא יתרוחבו יתודלי

 םימ תולוק ינמ ץמש חקת ינזא הנהו ל"צז שודקה ןואגה ז"א ו"מא תבישי תא

 הלועו ףצפצמ אוה רשא הרותה לוק עמשא םעפה דוע ,הרות אלא םימ ןיא םיבר

 יכ יבבל יקמעממ ארקא םעפה דוע זאו ןטקהו לודגה שרדמה תיבמו רפסה תיבמ

 הרונמ הזחא ידש הזחמ הנהו .אוה שדוק תמדא וכותב םידמוע וגחנא רשא םוקמה

 איה ה-י תבהלש הילעו תאזה שדוק תמדאמ חרפתו ץיצת בהז הלוכ הרוהט

 השעמ הזו ,הנש םינומש ינפל וז שדוק תמדאמ הלועו תחמוצ וניתחפשמ תרונמ
 תנעשנ וילע רשא ינימיה דומע תא ךריה תא האור ינא הנה הכרי דע הרונמה
 ה"ה ייחתש יתרומ ימא לש ונקז תראפת רקי תא האור ינא וניתחפשמ תרונמ
 ןושארה 'יה אוה א"ביר תבושת לעב ל"צז רגנוא לאוי וניבר תנומת תא

 תא האור ינא וירחאו ,הנש םינומש ינפל ודיב ודומלתו ןאכל אבש וניתחפשממ

 הריש ינשה 'יה אוה ל"צז רפופ ןאמפוז וניבר יברו ירומ ינקז יבא תראפת דוה

 לש "ךריה,, 'יה הלא ינש ,הפ וניתחפשמ לש הלוכ בהז תרונמ לש התנפ ןבא
 ל''ז חונמה ןואגה ידוד תנומת אוה "החרפ,, םג האור ינא התעו ,וניתחפשמ תרונמ

 תורבק לא תועמד ךפשב ותוא ליבונ התע התע ונבבל ןובאדל רשא םכבר תנומת

 השקמ החרפ דע הכרי דע הלוכ הרונמה לכ "אוה השקמ,, ארקא הנהו ,ויתובא
 ,םימשבש םהיבאל דחא בל םלוכ ,ונקזו ונבו באב "יחה חור םינפואב דחא חור אוה

 דחי הבוטל ןיוש םלוכ ושענ דחא רככ ששועמ הרונמה חרפ ןכו הרונמה ךרי ןכ

 םידמועה םיבורככ האריהו הרותה דעב ןגהל םדיב הפולש ברחו םנורגב לא תוממור

 .ןדע ןג ינפל תרמשמל
 םישישיב בותכש פ"עא ,א"עי שקאפ ק"ק הדעה ינב 'ה יכורב םתא התעו

 םכינפב םכחבש תצקמ דיגהל ינטב חור ינתקצה מ"מ ,הנובת םימי ךרואבו המכח
 רבג םקהל ל"ז םכבר תמשנל חור תחנ תושעל תוארל םתבטה יכ לע םכחכ רשיי

 תאז לע םכירשא ,חרפי והטמ וב םתרחב רשא שיאה אוה ,םככותב תוערל לע
 ךליאו ןאכמ םג וניתחפשמ לש הרוהטה הרונמהש םתלעפ בוטה םכבבל תבדנבש

 ששועמ אוה םגש םכתא המרת אל םכתוקתו םכתזוחא ךותב םירשיל רוא חירזת

 םככותב וניתחפשמ תרונמ היגתו ריאת דועו ,וניתחפשמ תרונמ לש בהז רככ
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 תא ךרבי תיילשהו ,םימלוע תונש םדקמ םימיכ הזה רצחב הרות לוק עמשי דועו
 ץילמל 'יהתו ,הלעמ הלעמ הלעת ל"זגה םכבר תמשנו םכשפנ תואכ םכליח לכ
 ינב לכו תקידצה תבצענה תינברה ותשא דעבו םכדעב דובכה אסכ ינפל רשוי
 .ןמא 'וגו חצנל תומה עלבו ,ויחיש החפשמה

+ 

 בקעי םהרבא ה"ומ טעט ק"קד ןואגה ברה וחור רמב וילע ןנוק ךכ רחאו
 הלאה םירבד ורבדבו ,שממ ונבכ ול בוהאו ל''ז וניבר לש ויחא ןב א"טילש רפוס

 .: היכבב םעה לכ ועג
+ 

 ברה ןבל ול ייהו ל'ז וניבר תיבב לדגתנ רשא א"ב המיבה לע הלע וירחא

 בלב הטמה ינפל רמרמתהו י'נ רפופ םחנמ ה"ומ ילעהראשאוושאראמ ק"קד ןואגה

 .1 ונושלב ןובאדה שא רעבתו הכדנו רבשנ

+ 

 ברה רעצה בורמ ושאר ןומגאכ ףופכ הכומנ חורב ןוראה לא עספ וירחאו

 ל'ז וניבר לש א"ב י"נ רפוס יבצ קחצי ה"ומ קירבאפ-ראוושעמעט י"'הקד ןואגה

 םירבדב ובבל ןובאד עימשה הקד הממד לוקבו ,ףסוי יכרב לע לדגתנ רשא

 לש תסנכה תיבב םישולש ךותב רמא רשא "רמ דפסה,, תא םיסיפדמ ןאכו ,םירצק

 .א"'עי קירבאפ-ראוושעמעט םיארי להק

 ,הנאובתו וחלש תומכחה לאו הניאובתו תוננוקמל וארקו וננובתה צ"ה רמא הכ

 לוק יכ ,םימ ולזי וניפעפעו העמד וניניע הנדרתו יהנ ונילע הנשתו הנרהמתו

 .(ז"ט 'ט יימרי) ונדדש ךיא ןויצמ עמשנ יהנ

 תובבלה ודרחי ןעמל ,הדיבאה לדוג וניפ ומב ראתלו דיפסהל ונחנא םיאובב

 האר אלו אב קוחרמ רשא שיא הזל ךרצנ ,ולוזי לבאה הטעמב םיפוטעה תעמדו

 ויתונויער שיבלהל ול תרדוסמ ונדוע יישפנה ןוויכו רבשה עמש וינזאב קר ויניעב

 וביבס רשא םעהו ,לבאהל םיכורע הניק ירבדו ,דפסמ רמ תופטונ ויתותפשו םירבדב

 רשא הפירשה תא וכביו ,םתוא הרק רשא ןוסאה וניבי םבבלבו ,ועמשי םידמוע

 לדוגמו ,רפעל דע המה םיאכודמו םינחאנ ,ללחה לא םיבורקה ולא יכ ,'ה ףרש
 םג םאו ,םהיפ לע עמשי רבש תקעז קר ,יהנ ירבד תולעהל םהידי םיפרנ םתחנא

 הלגוסמ הניא ז"כב ,השוחנ בל לכ לעו םינבא חכ לע םג ברח תכמכ איה םתקעצ

 רשא םיעגרל קר איה תאזה הדרחה לכו ,ךורא ןמזל תובבלב קזח םשור ריאשהל

 ןברוח לע תופעלז חורב רמרמל ונוצרב איבנה כ"ע ,ןזואב הנלצת הרמ תללימ לוק

 ונייה ''הניאובתו תוננוקמל וארקו וננובתה,, רומאל םעה ינזאב ארק וניתראפת

 בר דפסמ םהיתותפשב ןעמל "יהנ ונילע הנשתו,, םידיפסמה ואובי קוחרמ יכ

 הרצה םוקמ ןויצב רמולכ "ןויצמ עמשנ יהנ לוק יכ,, העמד ימ ולזי וניניעו ומיערי

 .הז סרטנוקב עיפוה אל ודיפסה ירבד 1
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 לבא תוברהל םיננוקמ ןויצל ולעי כ'ע ,ונדדש ךיא תגאושו תללימ לוק קר עמשנ

 'ה תיב לא םתאבו םכלוכ םויה ילא םתפסאנ םתא !יתובר ןכ .דפסמה לידגהלו

 ,ל"ז שקאפ ק"קדבא קידצה ןואגה ירדהו יראפ ירומ ידוד תומ לע ימע לבאתהל

 תולדג ראתלו ועבט עידוהל וחבשב רפסל יראווצ הלועו גרתשי שודק בוח התעו

 יכ ועדת לבא עדגנ יכ לארשי תראפת יבצ לע רמ דפסה ךירעהלו ותקדצו ותרות

 ינושלב ןיא הלמו ,וקתני יחכ תורסומו הלבוח יחור יתפש לד לע ומש ריכזא םא

 יבגשמ ידוה ינממ לטנ יכ ישפנ לע היוא יובאו יוה עושאו קעזא קר דיגהל

 ל"'ז צ"הגה ירומ יבא יתראפת רסוה תעב םינש 'ד ןבכ יתייה ךר יכ ועדת יסונמו

 ןיאב דומלג ראשנ רשא םותי ייח תורירמ ישפנב יתשגרה אל ז"כבו ,ישאר לעמ

 ובוטמ ,ולכיה ירדח לא רענ יתייה דועב ינאיבה ל"זגה ידוד יכ ,הנמלא ומאו בא
 ינלדגו ינירוה יתיתש הרוהט הארי ימ וימימ יתלכא הרותה םחלו ומחל ,ינעיבשה

 ןורכז םג יבלב וקבודי וידחי רבש לא רבש התעו ,שיאל יתויה דע שממ באכ

 ררותשהל לכוא אלו 'ימוה ילע ישפנ יברקב שונא באכב ררועתנ ל"זגה יבא תתימ
 הרמ םכילא קעזא איבגה תניקבו ,תואיכ הדעו להק ינפל לבא ירבד ךורעל ,יב

 ירומ יתנעשמ ידוד ךלה הנא !ינדמליו ינרוי ימ ידעב דומעי ימ יתדדוש ךיא
 !ישאר םירמו ידובכ דדשנ הכיא +? יברו

 לודג לבא תררועמ שפנה ןיא יטרפ שיאל עגונ הרצה תויהב תאז םג ךאו

 ,םישרוח תורהנ יכבו םיקזחמ הכומנ חור םהירבדב רשא המה םיברו תוצוח ינפ לע
 הצקמ םעה לכ זא ,םעמ םרומו הלועמה םדא ,ןושארו שאר ריעמ רסוה םא ןכ אל
 ,ויבורקכ לכה תמש ח"ת ל"זכח רמאמכ ,הקעצו יכבב ונורא תא םיבבסמ ,הצק לא

 ,רמוא ןיאב ודרחב דמוע אוהו ,ןדפסה תונותשע חכ םיבברעמ ,הזה ארונה הארמו
 ,'ב םיכלמ) עשילאב וניצמ כ"עו םיכורע םירבדב רבשנהו רמה וחור ךופש ןיאב

 לוכי אל המימשה הרעסב "לא הלע רשאכ קעצמ אוהו האר עשילאו (ז'"י 'ב

 תמאב "יבא יבא,, יכ ,הקעצו יכבב קר ולוק ןתנו הרורב הפשב ונובאד עיבהל
 הלעמל ותולעב לבא ,ודבל ול עגונ 'יטרפ הרצ קר ייה הזו ,ןורטפלו באל ול השטנ

 ןיאו עמדת ןיע לכו יוד בבל לכ תאזכ הרצ לעו וישרפו לארשי בכר םג רדענ

 םילבאתמ ימעו ,תמ ידבל יל אל לי'זגה ו"מא יכ ועדת !יתובר ןכו ,םהל םחנמ
 תומוקמה לכו ,הרורבו הבוהאה השודקה ותלהק ,וידימלת תואמ ותריטפ לע םיכובו

 ח''תו 'ה לארי רשא הניפו רבע לכב ,עיגה ה"בקה מ"'המ תריזג ךלמה רבד רשא

 בר דפסמ ךורעל םיילפכב ילע דבכת כ"עו קידצה רדעה לע םיננוקמ ,םיבשוי

 .ורודב אשונמו לודג םדא לע תואי יפכ

 לכ יכ ,ינמחנ רב הבר תריטפמ ל"זח ירבדב ןורחא רודל רפוסי ןכ ומכו

 םינובנ תניב ,תודיח ירבד הלאב ערואמה ובתכו ,וילע ןנוקל ועדי אל רודה ילודג

 לש הבישיב שקבתנ ינמחנ רב הבר אתידבמופב אעיקרמ אקתפ לפנ ,רתתסת

 ולזא "יתכוד ועדי ווה אל "יב יקוסעיאל ןנבר והלוכו אברו ייבא יקפנ הלעמ

 יתעדל (ו'פ מ"ב) אוה םתה יינימ עמש ירמא ימייקו יללטמד ירפצ וזח אמגאל

 ,םיניעל ונל המהו םינמאנ םיעור ונל םידמוע רודו רוד לכב הנהד ראבתי 'ינעה

 תלהק) םכחה רמאמ לע ל"ַז םהירבד המה ןהו ,םייחה יכרד לכב וניתביתנל רואו
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 ושמש חרוז הז קידצ לש ושמש העקש אלש דע ,שמשה אבו שמשה חרזו ('ה 'א
 ןמזה תרעס דגנ דומע לכונ ןעמל תאז התיה 'ה תאמו ,(םש ר"מ) רחא קידצ לש

 רנ הבכנ םג םאו םימלועל ופפורי אל האריו הרותה ידומעו ,וניתנומא ףקותב

 תכשח היגי רשא והומכ שיא ויתחת דומעי יכ ,ונל איה המחנ ,ורוד ינבל ריאמה

 ףועי רשנכ רשא שי ,הלעמה ילודגב תואצמנ תוכופה תודמה לכ אל לבא ,ונילבא

 םניא םדא ינבו םייחה םרכמ קחרה דמולו בשוי ,הנוילעה הגרדמ םורמ ימשל
 םגש דע ורוד ינבל ליעוהל ותלודגמ דריו ומצע טעממ רשא שיו ,ונממ ןינהנ

 האריה ביתנב םכירדהל םהילע וחכו וכרע םיגישמ הניב ועדי אל ךרע ינטק

 םגו ,המה םיטעומ 'ילע ינבב קר אצמת אל ןלוכבש הלודג הלעמ וזו ,השרומה

 הזבו ,םעמ םרומ םדא שארל רתכ אוהו ,וחור תונע תדמב ראפתנ 'ה דבע השמ

 הבישיב שקבתנ ינמחנ רב הבר אעיקרמ אקתפ לפנ ל''ז ונימכח ירבדב ונל רוא

 םוקמ רמולכ 'יתכוד ועדי אלו 'וכו וקפנו ותומכ וירחא חינה אלש וניבה ,הלעמ לש
 ירופצ יזחו ,הלודגו הלעמב ורוד ינב לע רתי הלעתנ וב רשא ,ותדובעו ותלועפ

 הרס םירבודו םיטפטפמה םירפצ ךרע יתוחפ םישנא ואר םהיניעב ,ימייקו יללטמד

 מ"ש ורמא ינמחנ רב הבר תומ לע לבאתהל הרושב ודמע םעפהו /ה חישמ לע

 תיתחת לא ותלעמ םור ימשמ דרי יכ ותלודג אוה םש ותונתונע םוקמב אוה םתה

 ל'זגה ו"מא שבל וז הדמו .םויה לכ 'ה תאריב םליכשהלו םניבהל םעה תגירדמ

 יריעצ םע םג םדא ינב םע ורובד לכ 'יוטע ליעמכ ול הונעה תדופא ותדופא

 הביחבו הבהאב ,תחנו הבושב תולהוצ םינפב והער לא שיא רבדכ וידימלת

 לודגכ ןטק יכ ותלחנ תאזו ,ויאטח לע שיא חיכוהל רזאתה זוע וז הדמבו ,הריתי

 תחכות םעמשב םשאר לע הלע ארומו תוגלפמה לכ וינפמ ותחו םיעמוש וילא

 בויא םואנ וב םייקתנו ,הרהטו השודקב ויפמ אצוי תרתוסמ הבהאמ הלוגמ

 לאומש שרדמב ראובמש ,ןולופי אל ינפ רואו ונימאי אל םהילא קחשא (ד"כ ט"כ)

 לוזלז ול םרג םעה ינפב לודגה קוחש יכ ףא ע"א חבשמ בויא 'יהש (ב''מ 'ו קרפ)

 ןולופי אל וינפ רוא םהמע קחשמ 'יהש בויאו םהמ ארומה דבאת יכ ,ודובכ

 הקזחה ודי התיה וחור תונע ל"ז וניברב אצומ התא ןכו ,םהילע "ה וארומו

 .וינפמ ואריו ובל תרהטו ותתימא לכ וארו ,םיררוסה ךר הפב םעב תודרל

 םעה תבהא ול שוכרל ,שארב דומעל רחבנה הלועמה םדאל אוה לק רבד אלו
 עשר ףרוע תוישק ןומגאכ ףוכל ,םירפוכ תועתלמ רבשלו קשוי םיתפש םואנב םעפ

 איבנה רביד רבכו ,ודיב םידחאל ויהיו ןידו םימחר תותובע דגאל ,שדוק תאנקב

 אלו ('י 'ה סומע) ובעתי םימת רבודו חיכומ רעשב ואנש ,לארשי תיב לע ותאנקב
 עדויש הזה רודב שי םא ינהימת ('ב ו"'ט ןיכרע) 'ירזע ןב רזעלא 'ר רמא םנחל

 םינזאה לכ אל םגו םהיעמושל ברע לוקב תורבוד םייתפשה לכ אל יכ חיכוהל

 כ"ע םירמאנ ברח תורקדמכ ץימא בלב המה םא םג ,תמאה ירבד לא עומשל תווש

 יררה לכ ריסי הזבו ,רבדי םעה לא קרו ,ולוכ ללכה לא ויתורמא ףיטי חיכומה

 ויצח יכ ומצע רומשי םא הצרנה תילכתל ליבומה ךרד וינפל םירגוסה תועינמה
 לכ יכ ןפואב ,רסומה הטעמב וירבד שבלתיו ,ייטרפ שיא לע ולפי אל םינונש

 ררועי ונולק תולגהב יכ ,הז אוה יכ רמול עבצאב אטוחה לע וארי אל םיעמושה
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 לנןיע תאז לא קר רשא ,הרומג הטרחו הבושת אל לבא ,ףא ןורחו סעכ קר ובלב

 ודיב הפולש וברחו ,םיאלמ 'ג הפולש הרוסמה רואיב יתעדל תאזו ,תופוצ חיכומה

 ודגנל דמוע שיא (א"כ 'א ה"ד) םילשורי לע 'יוטנ ודיב הפולש וברחו (קלב)
 ברח תמאב יכ ,(קלב) ודיב הפלש וברחו רסח דחו ('ה עשוהי) ודיב הפולש וברחו

 םילשורי לע יוטנ ודי םא ,הרעשה 'ה תמחלמ םחול דיב חטבו ןתיא תדמוע החכותה
 תינחב םחול ,םתושפנב םיאטח תודוגא ללכ דגנו ,ריעה לכ לע אצוי םא רמולכ

 קירי ידיחי אטוח ינפ דגנו ודגנל דמוע ייטרפ שיא םא לבא ,םיריבכה 'ויתורמא

 השוע ותפנה חכ ןיאו 'ישות השעי אל ודי ,רסח ודיב "הפלש,, וברחו זא ,וברח

 ךירעהל ל''ז וניבר לש וכרד הזו .אטוחה בלמ הלועו ןוא תירכהל ,הבוטל םשור
 תורנ קילדה הזבו ,תאטוחה שפנ הרטמל ול םש אלו םיעמושה תדע לכ לא וירמא

 .ןועמ בישה םיברו ,םילפואמה תואובמב האריו הרותה
 אוה םא ,הלודגו המימתה ותדובעב דעסלו רזעל ,םעה גיהנמל הנמל תאז דועו

 דחי ופסאנ הצק לא הצקמ םלוכו ,הדעה לכ תאמ ,ותכאלמ תישארב דוע הנמנ
 ,הב וכלי ךרד םתורוהל ,לשומה טבש ודיב ונתנו ,וב םהיניע ומשו ,דחא שיאכ

 הטמו לי'זו ונינפל הבותכ ,אלפנ רמאמב ל"ז וניתובר יתעדל ועיבה הז ןויערו

 םירמוא שיו ,ךדיב רשא הטמו 'אנש הדוהי דיב 'יהש הטמה אוה םירמוא שי ןרהא
 ירמאד תיאו ,ןרהא הטמ חרפ הנהו 'אנש חרפ ומצעמו השמ דיב 'יהש הטמה אוה
 ולט תחא הרוקמ םהל רמואו םירסנ רשע ינשל הכתחו תחא הרוק השמ לטנ

 ךלמ דיב תויהל דיתע הטמה ותואו 'וכו ךלמ לכ דיב יה הטמה ותואו 'וכו םכלקמ

 תמאב הנהד הצרי ,(חרק ףוס הבר שרדמ) ןויצמ 'ה חלשי ךזוע הטמ 'אנש חישמה
 תוברח םמוקל ,תחא הרטמ לא המידק םידעוצ םלוכ ,קדצ ירשבמ יכרד םירשי

 רשא שי ,תונוש הזמ הז םתלועפ ןפואב ז"כב ,הלית לע תדה דימעהלו ,ירסומה
 לכ ובל תובשחמו ,רעצמ איה םא םג עשר רבד לכ לע ולקמב ףינהלמ חוני אל
 רבד רשא םוקמ לכב ,ירמוחה תופשאמ םממורלו באכ םלדגל ומע להנל קר ,םויה

 תגירדמ הזו ,הצריפה רודגל שדוק תבהלב תרעוב בלב םש אוה ,התשענ קוח דגנ

 תריסמב םיתעה לכב םיניעל הל 'יהו ,םעה ינפל האצי רשא הכולמ טבש .דוהי

 ושדקל 'דוהי התיה (ד"'יק םילהת) הדגא שרדמב לי'זכח ושרדש ,ותרותלו 'דל שפנ

 'דוהי הטמ קרו ודי לע ש"ש שדקתנו הליחת דרא ינא רמאו םיה ךותל ןושחנ ץפקש

 דמוע גיהנמה םא ,ךדיב רשא הטמו רומאכ ,הרוהט האריו הרות יציצ איצומו חרופ

 ןנוכי ותלועפ חכ ץמוא לכב הב קיזחהלמ ודימ וטבש חיני אלו רמשמה לע דימת

 רשא ,השמ תגירדמ ונממ הלעמלו ,ותיערמ ןאצו ומע תבוטל תורוצנו תולודג

 השמ ירחא וטיבהו 'וכו םעה לכ ומוקי להאה לא השמ תאצכ ייהו רמאנ ונממ

 ןמ קוחר להאב ותבשב םגו ,ותלודג תוארונמ ולהבנו והמת ןכ ואר המה ,חבשל

 תורואמ יוקב המינפ תובבלה ךות לא ריאה םעה ךותב ולוק עמשנ אלו הנחמה

 יחמצ תלדגמ ישעמ תלועפ יתלב "חרפ ומצעמ,, וזכ גיהנמ לש זוע הטמו ,ותשודק

 ,ונרוי ןומהה תגשהו םייחה תצורמ תמאב לבא ,'ה תדע ברקב ןוילע תעדו הרות

 אל םא תשקובמה הרטמ וגישי אל וידחי םהינש ויתונורשכו גיהנמה תדובע יכ

 תוררותשהה יכ ,םהילע דמועה רחבנה לא םבבל תייטנו םעה ןוצר םהמע דחאי
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 יברד היתבכנשא

 שמתשי םיקנעב לודג םדא םא םג חלצוי אל ףושח עורזב תועידה תפיפכ הקזח דיב

 ,םכלקמ ולט תחא הרוקמ םהל רמואו תחא הרוק השמ לטנ ירמאד תיא כ''עו ,םב

 רשא חרכה ילב ישפחה ונוצרמו םעה חכ בג יבועמ חקוי העורה טבש יכ רמולכ

 והטמ זא קרו הנחמב םיאנקתמה ררועתי אל ןעמל ,"םדיב םלקמ, םשב םהל תאז

 ותקדצ ברו ותרות תלודג דבלמ יכ ל''ַז וניברל הדמעש איהו .ןורשה תלצבחכ חרפי

 םוקמה תשודקו הריתי הביחבו הבהאב ל"ז ק"הגה ויבא םורמ אסכ לע תבשל רחבנ

 ירסומ חכ ,הרידאהלו הרות לידגהל ותרזעב 'יה הנמאנ 'ירק שקאפ תדע להק לש

 םוקל ץמואו קוזיח באש הנממ ,המותחו הרוצא הנש תואמ הז המש רשא ישפנו

 ינבאמ לקסלו קזעל 'ה תיב םרכ רוטנל עגי אלו ףעי אל רשא איבלו שילכ רובגכ

 .דע ימלועל לובי אל הילעו האריו הרותה יבנע ושעי ןעמל ףגנ

 ותוכלהתל עגונהבו גיהנמ ראותב ל"ז וניבר תולעמ תומילש ונעבה הכ דע

 ותדובע הארו המינפ שדוק ילכיהב אבל הכז רשא שיאה ימ לבא ,םדא ינב םע

 יכ קידצה רדעה לע ויחא ינב לע רתי ןנואתיו הכבי ,ומויב םו" ידימ המימתה

 םימ ישאר ןתי ימ,, יתפש לע םילועו חרוצ רמ איבנה ירבד !יתובר התעו ,ונניא

 המש יתרדק יתרבשה !ירבש לע יל יוא ,"הלילו םמוי הכבאו העמד רוקמ יניעו

 רקובמ ונוק תא דובעל דמוע ל'"'ז וניבר יתוארב םדקמ םימי הרכזא תע ,ינתקיזחה
 ךיא ,םידסח תולימגו הליפתו הרותב הדובע ינימ לכב הליל ןושיא דע םכשה

 םויקב ןולוזי םימ ויפעפע החמש ךותמו הכבת אל שאב הרוהטה ושפנ בהלתה

 תוירבה םע ביטהל ץורל תורהממ וילגר ךיא ,הרומחבכ הלק הוצמב ,הרב 'ה תוצמ

 תאזב תוגהל םימיכ תוליל םש ךיא ,קיצמו רוצמב יאב םיאכודמ םילוח םיינע

 דומללו לבת ינפ לע ותמכח רוא ץיפהל םיאלפנו םיליעומה וירפס רבחל הרותה

 יבל םחו ,רדענ אל םהמ דחא ,םיימעפ םויו םוי לכב תועש המכ םידימלת םע

 תע םינורחאה וימיב םג יכ ירכזב הצרא תורגנ ףטוש לחנכ יניע תועמדו יברקב

 םינשב בוטה והשעמכ תושעלמ לדחה אל םיסיסרל וחכ ץלפ ירזכא הלחמ יכ

 ונוצר ףוכל ולכי אל םיבואכמה תופלכו לישכ הקושי ויתומצע חומ דוע ,תוינומדק

 תושוע וידי יעורז ופאב םייח תמשנ דע הנורחאה עגר דע שממו ,קזחהו זעה
 קר שדוק שאב םירעוב וירבד וינזאב עמש אלו ןבא בל ול רשא שיאהו 'ישות

 וילע ואב ןירוסי תעב ורצויו ונוק לא ןתיאה ונוחטבו ותקיבד לדוג ויניעב האר

 םינפל ודמעב ןמשכ הככור ףרוע תוישק ול אפרו 'ה לא ושפנו ובבל לכב בש

 ,השלוח בורמ םידעור וילגרו םיתתרמ וידי המע והארמ םירוהטה וינפ ראות
 ארק רמא וילעו ,םימשבש ויבא ןוצר תושעל רשנכ לק זראכ םמוקתמ ז"כבו

 ,םוקמה יכרד רחא רהרה אלש שרדמב ,יתא ךלה רושימבו םולשב ("ו 'ב יכאלמ)

 הנעלכ םירמ ןמזה יעגפמ אוה ףדרנ םא םג קידצה יכ רמאי ,ןועמ בישה םיברו

 ,םתושפנב םיאטחה בטומל ריזחהל שדוק תאנק תרבע תבהלשב וירכועב המהו

 יזועמ בישה םיברו,, הזב םוקמה יכרד רחא רהרהמ וניאו הבהאב לכה לבקמ ז"כב

 .ריק יבוזא ושעי המ תבהלש הלפנ םיזראב םא ,בושל ובל לא ןתי יחה יכ
 'וכו דבועה תנש הקותמ קוספה לע (ה תלהק) הבר שרדמב וניצמ הנהו

 ןול רמא יולע רטפאו לוע ןנחוי 'רל ירמא ארפק רבד 'יתחא אדא בר רב אייח

- 161 -- 



 יברד היתבכשא

 ידוד יולע רטפאו ןועמש 'ר לאע יילייח המ עדי אוהו 'ידימלת אוהד ק"לר לועי

 תראובמ ןדפסה תנווכ .וקליסו אדא רב אייח בר לש וישעמ עדוי ה"בקה ונגל דרי
 ללמל םירבדב ךיראי םאו ובר תלעמ תוממורו תלודג לכ יניעל עיבהל ונוצרב יכ
 ,רתוי אלו וב ואצמנ ויפב טרפ רשא תולעמה ולא קר יכ םיעמושה ונימאי וחבש

 ,רטפנה יכרד תומולעת לכ ולגנ וינפלו וידימ ודי זז אל רשא ודימלת אוה ןעי

 רשב יניעמ םלענ אלה םלשה םדא תגירדמ הדידמה וקב לובגי רשא ימ תמאבו

 תולילב 'ה תיבב םידמועו םתובשחמ קמועב םנוק תא םידבועה המה םתולעפמ

 תלהת עומשל וכח רשא םעל וירמא רצוקב ק"לר עידוה כ"'ע םאור ןיא םדאו

 תוטטושמ ויניעו ישונא בל ירתסב האורה "וישעמ עדוי ה"בקה,, קר יכ אייח 'ר

 ןבכ יכ ןעי ובשחת לא !יתובר רמוא ינא ןכו .וכרע ראתל לכוי שיא ןיאו לכב

 ותרות ויזמ תונהילו ,ותארי רוא דגנ םמחתהל יתיכזו ל"ז וניבר תיבב יתלדגתנ
 ותלועפמ רפסל יפב דוע ןיא רבדו 'יראמד אחבש 'ילוכ יתמייס רבכ ,ותקדצו

 תושעלו ורדחב דדובתהל ל"ז וניבר לש וכרד הז אלה יכ אוה ןכ אל ,ותראפת זועו

 ,הנרשת אל שונא ןיע תכל ענצהב וארוב תא דובעלו 'הל שדוק והישעמ רתסהב

 וכב יחא ואוב כ"ע ,רודה ןוע רפכל םלועה ןמ וקליסו וישעמב עדוי ה"בקה קרו
 ילא וימי ימדב אב רשא קידצ לע העמד לחנכ דירונ הדבכ יכ וניתדבא לע ימע

 ,וניאכדל הבאד דוע ףיסוי אלש וניקלאל ללפתנו רפאב שלפתנו רפעל בשנ ,רבק

 .ונידעב ןגי תופע םירפצכ לודגה ותוכזו
 םירק םימכ 'יהיו האכנה וניחור עיגרנ וניתועמד שבינ רפעמ ונמק רחא

 ב"אב 'ימרי ןללקש י"פעא ('א קוספ הכיא שרדמ) ל"זח ירבד רבשנה וניבלל

 ייכוב ינא הלא לע (ז"ט 'א הכיא) רמא 'ימרי ןלוכל ןאפרו 'יעשי םידקה ה"פא
 .ןויצ תא 'ה בושב וארי ןיעב ןיע יכ ('ח ב"נ) רמא ייעשיו םימ הדרוי יניע יניע

 תמאה ובזכי םנושלב רשא םישנאה המה םיאטח ילעבב עורג רתויה יכ הצרי

 םיארמ יולגבו רתסהב םיעותעת השעמ םישוע םבבלב שרוש הכה תימרתו רקשו
 םידרוי הטמ הטמ םוי םוי םידרויו תחשה שפר יקמעב םיעבטומ ולא ריזח יפלט

 תמא ומתוח רשא ש"תי ומשל ףרוע םינופ םבל תורירשב יכ םילוע םניאו

 הועמשת אל םאו ('ה הגיגח) םרמאב ל"זכח ונווכ הז לאו הנומאה דוסי םידדשמו

 שי םוקמ ברד יימשמ אינוא רב לאומש בר רמא הוג ינפמ ישפנ הכבת םירתסמב

 ןיא אפפ בר רמאהו ה"בקה 'ימק 'יכב אכיא ימו 'וכו ומש םירתסמו ה"בקהל ול
 לע יכ רמאו ,יארב יתבב אה יאוג יתבב אה אישק אל 'וכו ה"'בקה ינפל תוביצע
 תוימינפו רשב יניעמ וכרד םילעמ שונא רשא לע הניכשה תללימ תרדענ תמאה

 ודבל ול רמולכ ה"בקהל "ול,, שי םוקמו ,תוינוציחה םתלועפל תדגנתמ םתובשחמ
 יולג םנולקו םהישעמ אבחהב םישוע םדא ינב המה "ומש םירתסמו,, ותא רזל ןיאו

 המ לע םירורמת יכב יהנ עמשנ םימורמ ימשב לוק ז"עו תומולעת עדויל קר

 תובצע ןיאד ףאו המדי ןכ אל ובל ירתסבו 'ה תלהת ויתפשב בבוני םימי רצק

 אל תוצוחב םג רשא םיאטחה רמולכ "יארב יתבב, אה אישק אל ה"בקה ינפל
 הפוצו 'ה דוה רוסי אל םתאמ םיוש םבל ןכ םהיפכו ימינפה םראות תחשמ ושיחכי

 םהב םתחשמ םברקב םא "יאוג יתבב,, אהו ,ערה םכרדמ ובושי יכ םהילא טיבמו
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 יברד היתבכשא

 םדא ינב םהב תועטהל 'ה תארי הנבקי םהיפ הרז שא טהלת םהינפ לעו םב םומ
 ,םתירחאל הוקת ןיא יכ הניכשה דובכ ןנואתמו הכובו םימש תוכלמ תואג הלפנ םש

 ויזו ונישדקמ תיב םמשו לארשי תראפת דודש לפנ הרטעה רסוה תעמ כ"עו

 ש"תי ונירמוש ןיע עמדת עומד תינרוחא םויו םוי לכב תרזוח תדהו הרותה
 תובר יכ םחנמ ינממ קחר יכ 'וכו 'יכוב ינא הלא לע תננוקמ לוק עמשנ םורממו

 לגד ורפעמ םיקי רשא שיא ןיאו הלוגס םע בל קמועב תימרתו הפוגח רקש תוער
 הלגתי 'ה תא תעדל העד ץראה אלמי תעב דיתעל לבא ,תראפתלו סנל שדוקה

 טיבהל ומילעי אל םדא ינב רמולכ ,ןויצ תא 'ה בושב וארי "ןיעב ןיעו,, תמאה רוא

 הז 'יפ) ומל רתס ןיאו ובבל ינופצמ הלגי 'א לכו וריבח ןיעב ןיע הפוקז המוקב
 וילא הנובתו המכח המיזמו תעד לכ תובשחמה לכ יכ (ל"זגה וניברמ יתעמש
 ונינודא התא ךפאב ךתמשנ דוע תכרד הז ךרד ,דחא םכש ודבעל תונופ ש"תי

 לוקבו תוצוחב תעמשה הרוהטה ךבבל תובשחמ ,שיאל םינפ תאשנ אל ל''ז וניברו

 תכשחב ךלומל ריאה רתסבו יולגב תמאה רוא םיללוהב תאנק שא תובהל בצוח

 חישמ אבי רשא דע ,םימלועל ונל תירוה ביתנמ שומנ אלו ךלנ ךרואלו םייחה

 ומע 'ה םחינ יכ םילשורי תוברח וידחי ונגר וחצפ םימחרב ונעימשיו בקעי יקלא
 .ןמא םילשורי לאג

+ 

 סושט ק"קד ןואגה ברה ל"ז וניבר לש ובורקו ובהוא יכבב ולוק ןתנ וירחאו

 .א"'עי טשעפאדוב הריבה ריע י'הקב ץ"מוד תעכ י"נ ןנאמסוז לשיפ םירפא ה"ומ

 (א"'י 'ַז בויא) ישפנ רמב החישא יחור רצב הרבדא יפ ךשחי אל ינא םג

 השודק הדע םכמע רמ יל רמו הזב םכמע בצנ יכנא הכדנו רבשנ בלב !יתובר

 קידצה ףסויו תומה רמ ביואה רבג יכ הממושה יתוארב רמ דפסה ךורעל לכואה

 ! ךתראפת רסוה ךרזנ הלפנ יכ ,א"עי שקאפ הנמאנ 'ירק ךיתומוח דדשנ !ונניא

 תוכבל קר יתאב אלו יפב ןיא הלמו יכחל ינושל קבדת הזה ארונה הארמל אלה
 הדעה לכ אשתו רפוסי וניתרדסב םגו ,תוגופה ןיאמ םימ הדרוי יניע יניע םכמע

 ךביו ןאכ לבא םנח לש ייכב 'יה םש ךא ,אוהה הלילב םעה וכביו םלוק תא ונתיו

 ! יחא יחא יוה ,וניברקב בואכמה שא רעבת יכ ונייחל לע וניתעמדו יכב הברה םעה

 םא יכ הז ןיא ,ונתוא בוזעל תרהמ עודמ !יבבלב קוקח ישפנ דמחמ יבורקו יראש

 קידצ ל"ז םרמאמכ המשאו ןוע תאטח םתהל ,ונינולחב תומה אב ,םיקלא עבצא

 המואמ יתישע אל קידצה ףסויכ תללימו תקעוצ הרוהטה ךתמשנו רודה ןועב ספתנ

 ל'ַז ק"הגה ןרמ ךיבא אסכ לע תבשי דובכה תרתויב אלה !רובב יתוא ומש יכ

 ךל השוריו ,ודובכ לכ תשרי הפשיו שישרתכ רוהט ןבא תאלמ ,ומוקמ תאלמ

 השקמ "בוטה ךבל, םע הנלוכ לע תילעו תושודקו תומר תודימ לכ ךיתובאמ
 ! רוהט בהז התא

 ארקב ביתכד ג''עא ('ב ףיעס ט"מקת 'יס ח"וא ע"ושב) ונירוה וניתובר הנהו
 וב ז"יב אלא וב 'טב ןינעתמ ןיא ריעה העקבוה שדוחל 'טב יעיברה שדוחב
 ונקת וב זי'יב העקבוה יינשבש ןויכ וב 'טב העקבוה הנושארבש י"פעאש ינפמ

 .ל"כע ןל רימח ינש תיב ןברוחד םושמ וב ז"יב תונעתהל
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 ותרובקל השמ לש ותרובקמ האצי הליחמ (הכרב ירפסב) ל"זרא יכ הארנו

 .םהרבא תא ורבק המש רמאנ םהרבאבו השמ םש תמיו רמאנ השמב םהרבא לש

 ומלועב דחוימו דיחי םהרבא 'יה דחא םיקנעב לודג םדא "ה ה"עאא םתנווכ

 םירפסמ רודל רוד ותומ ירחא םגו ש"תי ודוחי תנומא רואב ולוכ םלועל ריאמ

 תוילגרמו הבכנ יכ לבתה רנ תא םיכבמ דוע ןורחא רודו ותלועפ תואלפנו ודוהמ
 חרז רשאכ ךא ,התבצחמ רוקמ לא הבשו המחה לגלגב הלתנ רשא הריאמה הבוט

 שיאה השמ הז יכ ה"עאא תדיבא לע ודי לע המחנ ואצמ ר"שמ לש ושמש ריאהו

 שדוקה תולעפמ תומילשה רתכב רטועו תעדהו הנומאה דוסי 'ה תרות ונל שירוה
 ןמאנה העור רשאכ יכ החמש ימי וכרא אל לבא ןושארה וניבא ליחתה הב רשא

 הנחמה ברקב רמה הלוק עימשה םיילפכ החנא ידש לצב תוסחל םימשה לא ארקנ
 ולא תוער םיתש לעו ה"עאא לש הנשי תוליבא םג תובבלה ברקב ררועתנ יכ

 השמ לש ותרובקמ האצי הליחמ,, וצילמהש הזו ,םהל םחנמ ןיאו חונמ ואצמ אל

 הלא יתש ואיבהו רבעשל ורזח ןורכזה ךשמה וקב רמולכ "םהרבא לש ותרובקל

 העש התואב רמולכ המש ,השמ םש תמיו העומשה וחקל רשאכ יכ דחי תורבקה

 דמע ינש תיבש ז"כ 'יה ןכ ונישדקמ תיב ןברוחב םג -- .םהרבא תא םג ורבק

 ןברוח לע ןימוחנת ואצמ בירקמו דמוע ג"הכ תוחבזמהו הרונמה םש ןושארה םוקמב
 הדשל ןויצו ןתפמה לעמ 'ה דובכ אציו ןורחאה תיב ברחנ רשאכ ךא ,ןושארה

 "תושדקמ ינש,, לע וררועתהו ומקו םניע עמדת עומד הברחו הממש התיהנו שרחנ
 .ןל רימח ינש תיב ןברוח כ"ע דחא םויב וברחנ ולאכ

 שיא ןנבר בר יבד רבק לע הפ וניכב רשאכ םדקמ םימי יתרכז !יתובר ןכ

 ונב וניאר הארב רבשנה וניבלל המחנ ונאצמו ע"יז רידאה ןרמ שודק םיקלא

 'ה דובכ חרזי וילעו ותקדצו ותרות חכב ונבל הכוז באו ואסכ לע בשוי לודגה

 ונירבש םיכ לודג יברקב יבל םח םימיה וכרא אל יובאו יוא לבא ,הנושארבכ

 רצו ר'הועב תינש םעפ םויה ורבקל ליבונ ל"זקה וניבר תא םג ולאכ ילע ירה

 יתלד לע תדקש ךירוענמ תייה אלפו אלפה !יל ךתבהא תאלפנ יחא ךילע יל

 תושעב םיבר תוכזל תובשי אל ךטע לילו םמוי האלפנ הדמתהב הדובעו הרותה

 יכ ךל ישע דיחי לבא איבנה תניק התאי ךילע ךתלהת ורפסיו ודיגי רשא םירפס

 םיב תכרדו ,ךאוב דע ועדי אל ביתנ תמש הדגא ימיב ךיתכאלמ ןפואב תייה דיחי
 ותומכ תוצמ ג"ירת לכ לע חכ ביגשו לודג רוביחב תלחתה ,שדח ךרד דומלתה

 בתוכ תייהש דע 'יכוב ינא הלא לעו הרות לש הרמגל תיכז אלו התיהנ אל

 ךה אעראב עלבד ארפוש איהה לעו רבקל ךמע תחקלו ךסמלוקב הברה רייתשנ

 ! אניכבק רפוס טע ךטע ןיידע הטלפ אלו עלבד ירפוש

 דודנ תקחרה רשאכ ךרדה םא לע ןידה תדמ ךב העגפ עודמ לאשנ לאש םאו

 ןתפמ לעמ 'ה דובכ אציו ('ט לאקזחי טוקלי) ל"זר ירבדב הנעמ אצמנ ,ךתיבמ
 םילתכב קשנמ 'יהו ולש ןיטלפמ אצוי 'יהש ךלמל ד"המל לשמ ולשמ ,תיבה

 הניכשה 'יה ךכ ,ידיד ןוטלפ םלש יוה יתיב םלש יוה רמאו םידומעב ףפגמו

 לוה ישדקמו יתיב םלש יוה הרמואו הכובו םידומעב תפפגמ םילתכב תקשנמ

 שיא תייה אלה !יבוהא יער ךילע ינא ארוק הלאה םירבד ,ל"כע ירקי תיב םלש
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 תייה םויו םוי לכב ובנוגי םיעגר ךילא יוד ךילע דימת ךבלו בואכמו ילוח עודי

 ק"מהיב תובא יתב ךתיבב תנכשש ז"כ ךא ,ךלוה התא םימלוע תחונמל בשחמ
 וניגה םש הניכשה התרש םש ע"יז םישודקה ךנקזו ךיבא ןכש להוא ד"מהיבו

 ןתפמ לעמ תאצי רשאכ ךא ,אובת אל ךילע הערו םויה לכ ךילע ופפח םש ךילע
 םילתכב קשנמ תייהו ךלש ןיטלפמ תקחרהו ךיתובא תלחנ שדקמ םוקמ ךתיב
 ישדקמו יתיב םלש יוה ךל רמא שולחה ךבלו ועדונ אל ךיתובקע םידומעב ףפגמו

 !ירקי תיב םלש יוח

 םכל ןח תאושת תומשנהו תוברחה םתינב יכ !יתובר ונל איה המחנ ךא

 קידצה ןואגה ול המודה ויחא שאר ילע הרטע םתמש יכ הראופמו השודק הלהק
 ,התע דעו זאמ ירוענ ףולאו יל חאכ יער רשא ינממ רתוי וילע דיעי ימ י'נ

 םכרכש לדגי םכל תראפתו דוה קומע בלו שיא ברקמ ישפנ דידי ךלו םכל ט"זמ
 .םייחה םעו םיתמה םע דסח םויה םתישע רשא םכלעפ 'ה םלשי דאמ דע

 הנימל הדוסחה תדמולמה תקידצה תינברה שדוקה תרבחמ הפ הרכזא הלאו

 ,םינב העבשמ ול 'יה הבוטו קידצ ןימיל הדמע ךיא החבש רפסל לכוי ימ 'יחת

 התיה בקע בלכ ידבעו רמוא בותכה הילעו ותנמוא ותרותב לודג קלח הל שי

 ןושלב םעפ שמשמ חורש םנמא (שנ רב תרות 'סב 'יע) ירחא אלמו ומע תרחא חור

 התקדצ התוכז רשא בלכ תשא תוכז זמרל 'כה אב ןאכ הביקנ ןושלב םעפו רכז

 תרחא חור,, יה בקע ש"זו ,ול תאז 'יה הדי לעו הלעבל ול הדמע התמכח ףאו

 .ירחא אלמיו ותיערו ותרבחמ חור "ומע

 לא בוש רמאנכ םולשב םישודקה ךיתובא לא אובת יבורקו יראש יחא התאו

 יתרמא 'ה ךילא יתקעז ביתכ (ד"ע 'פ תישארב) ר"מבו ךיתדלומלו ךיתובא ץרא

 םייחה ץראב יקלח התרמא התא ה"בקה ול רמא ,םייחח ץראב יקלח יסחמ התא

 ךל הפצמ ימצעב ינא ךל הפצמ ךמא ךל הפצמ ךיבא ךיתובא ץרא לא בוש

 םירעש וחתפ םימורמב עמשנ לוקו םישודקה ךיתובא ךתארקל ואצי החמשב ש"ייע

 חרזי ךילע וזוע תניכש 'ה דובכו שדוק םע ברקב םינומא רמוש קידצה ףסוי אביו
 ךלרוגל דמעתו ףסוי תיראש 'ה ןנחי ילוא ונידעב בוט ץילמתו דומעת התאו

 .ריייכא חצנל תומה עלבו ,ןימיה ץקל

+ 

 דע ויחיש םילודג םינבר המכ םירורמת רמ דפסה ירבדב םהיפ וחתפ דועו

 ,סופדה לזרב טע הפ תובשי ליכהמ םוקמה רצק יכ ןעיו ברע יללצ וטנו םוי הנפ
 דומעי ע"יז צ"הגה ר"ומדא תוכז יכ םלוע ךלמו םייח םיקלאל הלפתב םייסאו

 הלהצ החמש ךותמ םלש בבלב ש"תי ודבעל ,הנר אובי ימיב הנפו רבע לכב יל

 ךלנ תויממוקו ונעישויו ול וניוק הז 'ד הנה ,הללמנ קוחש אלמ וניפב דע הליגו
 .ריייכא ,םילשוריב שדוקה רהב ,םיפא לע ש"תי וינפל תווחתשהל ,וניצראל

 רואל איצומו בתוכה
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 תומשה חתפמ

 64 איולב ךורב 'ר 28 רפוס םהרבא 'ר

 92 ץיבוקשומ ךורב ר'"גה 133 לקנרפ םהרבא ר"''גה

 95 ןאטיוג טדנעב ךורב ר"'גה 00 63 סיורטש םהרבא ר"גה

 117 ,53 רללימ לדאירבג ר"גה ,116 .103 ,4 רפוס בקעי םהרבא ר"גה

 78 ,55 סאלשיינ לאירבג 'ר 160 ,134 ,9

 112 ,102 רשיפ בילטוג ר'גה 104 זנאג ףסוי םהרבא 'ר

 59 לשיפ ןמטוג 'ר 12 עזאר בקעי םהרבא ר"'גה

 34 ףלאוו דוד 'ר 76 ,36 זילעבא יבצ םהרבא ר'גה

 123 שילאק דוד 'ר (ס"כה) רפוס ןימינב לאומש םהרבא ר"גה

 115 ץ"כ יבצ דוד ר"גה 110 ,107 ,34 ,2

 90 ,58 ץיבוקשומ דוד ר"גה 105 רלדא ןרהא 'ר

 78 ןייטשנטכיל ללה ר'"גה 28 ,25 שיוא ןרהא ר"גה

 33 שטיבערט ץריה 'ר 110 דירפ ןרהא ר'גה

 76 ןמרעה שרעה 'ר 19 רגרובסרפ ןרהא ר"גה

 33 ,32 ץינוק שרעה 'ר 143 םיובנזור ןרהא 'ר

 104 םהאב שרעה 'ר 64 ןהאק ןרהא 'ר

 30 רעיירב ףלאוו ר'גה 110 ,107 שטייד דוד ןרהא ר"גה

 117 גרובמאה ףלאוו 'ר 78 רללימ םייח רטלא 'ר

 110 ,12 םיובננעט ףלאוו ר"גה 77 רלדא רדנסכלא ר"גה

 95 יונלאטמ ףלאוו 'ר 98 ןטיוג םחנמ 'ילא ר"גה

 136 רפוס ףלאוו ר"גה 136 ,127 ,78 שטייד רזעילא ר"גה

 80 רשיפ באז 'ר 19 ,18 ,11 ןמטלא ןמסוז רזעילא ר''גה

 ,25 ,21 ,20 ,12 ,4 רפוס ןמסוז ר"גה 122 אריפש אנהכ קחצי רזעילא 'ר

 ,80 ,76 ,66 ,64 ,52 ,49 ,46 ,39 ,7 116 יירטנירע רזעלא 'ר

 140 ,111 ,103 ,100 9 25 שלקעלפ רזעלא ר"גה

 137 טסעפמ רפוס ןמסוז ר"גה 93 תוילגרמ ןמלז םירפא ר"גה

 64 ןירטש ןמסוז ר"גה 13 םיובננעט ביל 'ירא 'ר

 60 ייאמאלאקמ לדנעמ 'ירכז ר"גה 92 רלדא לישנא רשא ר"גה

 72 סיורק ןהכה גילעז 'ר 58 ץ"כ לישנא רשא ר"גה

 64 דניירפ גילעז 'ר 36 יקסיוט רשא 'ר

 33 ץרעה גילעז 'ר 28 גרבנהאש רשא 'ר

 77 ,38 קאללופ לקעז ר''גה 108 טנאפ לאומש רשא ר"גה

 28 שיוא םייח ריגה 71 ץיבובוקי ןויצ ןב 'ר

 53 רללימ םייח 'ר 30 ףלאוו ןימינב 'ר

 106 ,99 ,80 ,76 רפוס םייח ר"גה 58 ץינרטניוו באז ןימינב ר"גה

 18 מ"דפמ רפוס םייח 'ר 137 רפוס (שטיוד) ןימינב 'בה

 28 רדנלדירפ םייח ר'גה 33 איקסנישוד רעב ר'גה

 92 ,28 ןיילק םייח 'ר 30 שאלוקימ רעב ר"גה

 59 שטייד דוד ןרהא םייח ר"גה 92 גאטנאמ רעב 'ר

 123 סארג בוד םייח ר"גה 104 רעייפ רעב 'ר
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 110 ,106 רמייהנמ יבצ םייח ר'גה

 65 ידארב המלש םייח 'בה

 78 רללימ איננח 'ר

 79 ןייטשניבור איננח 'ר

 30 רשיפ 'יבוט ר"''גה

 97 ,95 םייח ר"ב עשוהי ר"גה

 90 ,52 ואלב עשוהי 'ר

 79 בילטוג עשוהי 'ר

 11 ץינייר ךורב עשוהי ר"גה

 12 ץ"כ עשוהי ר"גה

 52 ,51 ,49 סייוו לאכימ באוי 'ר

 ,60 ,58 ,51 ,37 ,23 ,20 רגנוא לאוי 'ר

3 77, 110, 121 

 78 ,59 ןאמלק לאוי 'ר

 41 זיוהיינ יבצ לאוי 'ר

 25 שיוא אדוי 'ר

 108 דאסא אדוי ר"גה

 62 ,11 ןמטלא אדוי ר"גה

 51 רגרבדלוג אדוי 'ר

 52 ,39 דלוונירג אדוי ר"גה

 712 סיורק ןהכה אדוי ר"גה

 51 ,49 ןמדירפ אדוי 'ר

 95 ש"נ אדוי 'ר

 117 רפוס אדוי ר"גה

 92 ןייטשקע אדוי 'ר

 80 רנלאוו ןנחוי 'ר

 62 ,19 ףייטש ןתנוי ר'גה

 114 םיובסקוב ףסוי 'ר

 32 ףלאוו ףסוי 'ר

 95 טשירט ףסוי 'ר

 58 ,51 ,37 רבורגנרהע ףסוי 'ר

 64 דניירפ ףסוי 'ר

 99 ,64 ,59 לשיפ 'ילא ףסוי 'ר

 41 דלפננוז םייח ףסוי ר"גה

 116 רגרבנייש םייח ףסוי 'ר

 ,27 ,22 ,20 ,13 ,1 רפוס ביל ףסוי ר"גה

 ,80 ,ךד ,12 ,69 ,62 ,51 ,52 ,49 ,47 ,6

2 111, 116, 127, 133, 143 

 ,30 ,29 ,10 איקסנישוד יבצ ףסוי ר''גה

65. 58, 95, 98 

 110 סייוו יבצ ףסוי ר"גה

 125 ,111 ,70 רפוס יבצ ףסוי ר"גה

 127 ,121 ,120 ץראווש ףסוי ר"גה

 98 ,33 ,23 טניב לאקזחי ר"גה

 139 םאטשרבלה לאקזחי ר"גה

 21 רציפש לאקזחי 'ר

 תומשה

 52 יול לאקזחי 'ר

 28 שיוא לאיחי ר'גה

 69 לפרק לאיחי 'ר

 95 קחצי ר"ב לאיחי ר'גה

 80 רגניול לאיחי 'ר

 104 קנארפ לאיחי 'ר

 19 בילטוג בקעי ר"גה

 63 דלפמייה בקעי 'ר

 126 דלפצרעה בקעי 'ר

 50 רנייוו בקעי 'ר

 63 רגארפ בקעי ר"גה

 63 ,40 סיורק ףלאוו בקעי 'ר

 22 סעזאמ םייח בקעי 'ר

 68 ,664 רסארטש ביל בקעי ר"גה

 98 טעניב ןנחוי ר"ב בקעי ר"גה

 108 קעשטיבוק ריאמ בקעי 'ר

 92 ,63 טניב לפאק בקעי 'ר

 108 ןייטשנטכיל לפאק בקעי ר"גה

 29 ןיילק םולש בקעי 'ר

 154 ,137 ,89 רפוס םולש בקעי ר"גה

 67 רטכש בקעי 'ר

 55 סאלשיינ בקעי ר"גה

 95 ןאבאה בקעי 'ר

 95 ו"וט בקעי 'ר

 119 רנייטש רזעילא בקעי 'ר

 118 ,27 ,26 ,25 שיוא קחצי יר

 11 ןמטלא קחצי 'ר

 .63 ,59 ,30 ,23 רבאהסירג קחצי ריגה
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 32 ףלאוו קחצי 'ר

 28 רגניז קחצי 'ר

 19 ןמרגיט קחצי ר"גה

 146 .69 .64 ,52 ,26 לפרק קחצי ר"גה

 271 ןהאק דוד קחצי 'ר

 111 םולב בקעי קחצי ר"גה

 28 ןהאק יכדרמ קחצי 'ר

 58 רצנמ קחצי 'ר

 110 ץישפיל ןתנ קחצי ר"גה

 116 קב ילתפנ קחצי 'ר

 160 ,128 ,71 רפוס יבצ קחצי ר"'גה

 116 רפרודסצאר יבצ קחצי 'ר

 45 איקסנישוד 'ימרי 'ר

 106 ,51 וועל 'ימרי ר"גה

 51 סייוו 'ימרי 'ר

 90 ףירב לארשי ר"'גה

 24 ץלוו לארשי ר"גה
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 חתפמ

 109 ןייטשרפוק לארשי 'ר

 41 ,34 איקסנישוד לארשי 'ר

 114 ץ"כ לארשי 'ר

 43 ,41 ,10 איקסנישוד השמ לארשי ר"'גה

 106 ,53 תוילגרמ דוד לארשי ר"גה

 25 שיוא םייח לארשי 'ר

 52 דלפנזור םייח לארשי 'ר

 99 ןייטשדלוג בוד רכשי ר'גה

 64 קעניבר בוד רכשי 'ר

 100 ץראווש רעבוד רכשי 'ר

 62 ןייטשרבליז 'יעשי ר"גה

 116 ,46 שטייד בוד רכששי 'ר

 58 ,51 ,49 שאמלא ביל ר"גה

 58 ,13 ןמדירפ ביל ר"גה

 99 ץ"כ ןמפיל ר"גה

 104 ןרעק ןמפיל 'ר

 123 ,76 שילאק ריאמ ר"גה

 51 סייוו ריאמ 'ר

 36 סלרעפ ריאמ ר"גה

 64 שטיוד ריאמ 'ר

 118 ,59 ,26 ,25 שיוא לכאמ 'ר

 79 טסנרע ריאמ 'ר

 114 רמייהסדליה ריאמ 'ר

 104 רגניול ריאמ 'ר

 102 סקשאפ םייח לאכימ 'ר

 160 ,145 ,20 רפוס םחנמ ר'גה

 35 שטייד םחנמ ר"גה

 110 ,107 ץ"כ םחנמ ר"גה

 106 שא םחנמ ר"גה

 80 ,49 ,29 טניב לדנעמ םחנמ ר"גה

 108 טנעפ לדנעמ םחנמ ר'גה

 25 תפי יכדרמ ר"גה

 107 ,29 טענב יכדרמ ר"גה

 34 ,33 ,30 ףלאוו יכדרמ 'ר

 52 דראכייר יכדרמ 'ר

 113 קעבי כדרמ 'ר

 76 ןמלגנע יכדרמ 'ר

 123 ,76 שילאק יכדרמ 'ר

 80 סייוו יכדרמ 'ר

 78 ,59 רבורגנרהע רזעילא יכדרמ ר"גה

 108 וועל אדוי יכדרמ ר'גה

 62 לשיפ יכדרמ 'ר

 39 רלקניו אדוי יכדרמ ר'גה

 157 ,102 רפוס לשיפ םירפא יכדרמ ר'"גה

 42 איולב השמ 'ר

 57 ,55 דלוונירג השמ ר'גה

 תומשה

 - 68 קאטשניוו השמ 'ר
 62 םיובננעט השמ ר"'גה
 72 ,37 םיובנזאר שטיל השמ ר"גה

 135 ,134 רטכייל השמ 'ר

 98 ,63 ,46 ,0)3 שקאפ השמ ר"'גה

 107 (ס"ח) רפוס השמ ר"גה
 28 ,18 (דערופ"אסיט) רפוס השמ ר"גה

 22 רקלוק השמ 'ר
 7ד ,16 ,36 סלרעפ השמ ר"גה

 100 ,77 ,39 ,37 ,36 קללופ השמ ר"גה

 ,63 ,51 ,41 ,35 ,34 קיש השמ ר"גה

5, 110 
 80 רנזור השמ 'ר

 37 איקסנישוד 'ירא השמ 'ר

 .60 ,59 ,53 רגניזעלש רעב השמ 'ר

9 106 

 66 ,64 ,56 ,55 ,10 ,6 רשיפ בוד השמ 'ר

 28 גרבנייש דוד השמ ר"גה

 25 שיוא ףלאוו השמ ר"גה
 58 קללופ ףלאוו השמ ר'גה

 36 איקסנישוד יכדרמ השמ 'ר

 37 ,36 איקסנישוד 'יתתמ ר"גה

 49 לצרה יבצ ילתפנ 'ר

 140 ,55 רפוס ילתפנ ר"גה

 53 רללימ ןתנ ר'גה

 53 רללימ לאירבג ר"גה

 51 סייוו רדנעס 'ר

 52 שטיוואבעל אדוהי לאירזע ר"גה
 114 רמייהסדליה לאירזע ר"גה

 ,60 ,36 רגניזעלש ףסוי אביקע ר"גה
9 116 

 64 איולב אביקע 'ר

 62 ,13 רפוס אביקע ר"גה

 50 שקראפ אביקע 'ר

 55 ,21 דלוונירג םרמע ר"גה
 55 ,13 אדיסח םרמע ר"גה

 152 ,102 רשיפ םרמע ר''גה

 70 רפוס םרמע 'ר

 134 טיולפ לבייפ ר"גה

 53 ,36 ןיילק לבייפ 'ר

 99 ץיבורוה לבייפ ר"גה

 135 ,134 ,112 ,102 רפוס לשיפ ר"גה

 166 ,137 ,19 רפוס ןמסוז לשיפ ר"'גה

 26 ןייטש סחנפ ר"גה

 116 רגרבנייש יבצ סחנפ 'ר

 72 ןהכה בקעי סחנפ 'ר
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 התפמ

 123 ,117 ,59 רנייטש ןהכה סחנפ ר"גה
 126 רגרבנירג בד יבצ 'ר

 108 סייזוו שרה יבצ ר"גה

 63 רפוס יבצ 'ר

 104 ןהאק יבצ 'ר

 94 ןאטיוג שרה יבצ ר"גה

 110 ,107 ,51 אקסילמ שרה יבצ ר"גה

 25 תויח שרה יבצ ר"גה

 21 אמיס ןב לפאק 'ר

 105 םייהנפפ ןמלק 'ר

 98 ,33 ,30 לבעט ןמלק ר"גה

 104 גרבסייוו לפאק 'ר

 29 רגנוא ביל ןבואר 'ר

 126 רלפענק ןרהא לאפר 'ר

 29 םיובנזאר ביל ןבואר 'ר

 12 ןמטלא יתבש ר"גה

 59 לשיפ בד 'ולש ר'גה

 79 ןייטשניבור 'ולש 'ר

 63 רסידאה המלש ר'גח

 80 שעלפ המלש ר'גה

 56 דלוונירג המלש 'ר

 64 לעבאצ המלש ר"גה

 116 רנייטש המלש 'ר

 תומשה

 59 ץ"כ המלש ר"גה

 29 קללופ ןמלז חמלש 'ר

 30 אקשטושט ןמלז המלש 'ר

 71 ,29 ,27 ,13 דלפנרהע לאומש ר"גה

 59 רבורגנרהע לאומש ר"גה

 55 ןיארב לאומש 'ר

 13 גרבנזור לאומש ר"גה

 113 יירטנרהע ןהכה לאומש 'ר

 12 רדאמאק לאומש 'ר

 62 רגרבנייוו יול לאומש ר"גה

 ,108 ,51 שילוסמ אקלעמש לאומש ר"גה
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 138 רפוס ןימינב לאומש ר"גה

 39 ,38 ,36 רפוס םנוב החמש ר"גה

 25 שיוא ןועמש ר"גה

 51 דניירפ ןועמש 'ר

 51 סייוו ןועמש 'ר

 .52 ,18 ,15 ,13 רפוס ןועמש ר"'גה

8, 134, 148 

 110 רדעפנופ אדוי ןועמש ר"'גה

 12 ןמטלא יבצ אגרש ר'גה

 12 לקנרפ שייפ אגרש 'ר

 16 ןמטלא לבייפ אגרש 'ר
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 תומוקמה חתפמ

 63 אדא

 98 ,55 ןשי ןיביוא

 106 ,51 לעהוא

 106 ,62 רווגנוא

 49 דוסוא

 131 דרופסקוא

 83 ,67 ,28 ,18 ץיוושוא

 117 ,78 ,59 ,58 קוליא

 108 םדרטניא

 671 דאנא

 100 ,49 ןפרווטנא

 145 ,63 םאיאב

 11 ןאקלאב

 ,37 ,36 ,29 ,27 ,26 ,24 ,23 ,19 דאהינאב

9, 54, 58, 63, 64, 70, 16, 77, 78, 92, 

9 14, 118, 121, 127, 137 

 57 דלפטראב

 110 ינעמרוסוב

 81 ,80 ,69 ,68 ,64 ,55 ,50 ,28 קרב ינב

 108 ןאלטעב

 29 דעלעב

 62 ,52 ןילקורב

 39 אוועזערב

 62 איאג

 123 ,76 ,39 ,36 ,35 ,29 ,12 הטנאלאג

 62 אטוג

 28 ןיידרוו-סורג

 55 עוועבוד

 80 גראידנעס"אנוד

 71 שאידניד

 28 לעסיד

 123 ,16 יקאעד

 120 ,108 שעעד

 128 ,119 עקשטערעד

 104 ,102 ,99 ,76 שאללאה

 108 שמלאדיה

 99 ,95 ,79 ,63 ,51 סעידעה

 160 ,145 ,28 יללעהראשאוו

 123 ,116 ,80 ,63 ,53 ,49 ןיוו

 112 ,102 גרובנסייוו

 76 ,62 ,36 ןצייוו

 110 יוברעוו

 110 ,62 ,13 ,12 טלעפרעוו

 78 ,59 באנארוו

 134 ,45 ,29 אטנעז

 108 בוראבז

 ,106 ,105 ,57 ,55 ,49 ,41 ,28 טסוח

7, 108, 110 

 52 הפיח

 80 םייח ץפח

 68 ,64 ,51 ,30 באט

 49 שאמלאט

 137 ,126 ןשטלופאט

 110 ייקאט

 59 דאנשאט

 97 אנלוט

 26 שאלקימ ,.טס קורוט

 64 ,28 ,18 דערופ"אסיט

 64 יונריט

 160 ,134 ,116 ,103 הטעט

 16) ,128 רוושמעט

 95 טשירט

 19 אבאשט

 117 ,68 ,59 ,12 ,11 הטאשט

 55 ,271 אנראשט

 11 ץיבעשטעשט

 50 ונעיאראקסאי

 110 ,107 ,106 ,78 ,59 ,12 טומראי

 152 ,101 ,98 ,63 ,30 ,26 קניי

 119 ,116 גנירמעי

 35 ,34 ןעגרעי

 ,45 ,43 ,42 ,41 ,39 ,36 ,28 ,26 םילשורי

9 50, 51, 52, 58, 68, 95, 116, 123, 
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 63 ןאדאל

 111 ,108 שופאל

 72 ךאבנקאל

 30 ןודנול

 28 ינעפול

 110 ,107 ,51 ,28 אקסיל

 59 ,41 ,40 ,39 עדאמ

 117 ,71 ,53 ,29 ףרודסרטאמ



 תומוקמה חתפמ

 102 עוועקאמ

 45 לאערטנומ

 123 ,121 ,106 ,80 ,76 ,62 שטאקנומ

 106 ,30 שאלקימ

 58 ,19 ץלוקשימ

 51 ןאקראט"אזעמ

 58 ןאהשטאווקיאזעמ

 53 ,35 ,33 שאדאנ

 35 אטסעמואנ

 13 קראיונ

 71 ,33 ,23 ארטיינ

 71 ,69 אינתנ

 64 ,35 שדח ריע

 123 ,104 ,76 שאלאס-דאבאס

 99 הקדאבאס

 39 ,27 ראמטאס

 110 באטנאס

 107 ,13 טוגיס

 13 סקיס

 78 שערדעס

 110 ,108 ,51 שילעס

 19 ,16 ,14 ,13 ,12 ארדנעס

 53 ןישטנעס

 110 שולקימנעס

 99 ,76 רטעפנעס

 ,62 ,59 ,58 ,55 ,28 ,21 ילעהאדרעס

8 1, 80 

 110 יולרע

 64 ,59 ,29 אפאפ

 67 קונטופ

 92 ,49 ,36 ,30 רוודלופ

 106 ,99 ,53 גניזעפ

 123 אווארטעפ

 104 ,28 זאהידלעפ

 ,62 ,54 ,37 /,36 ,29 ,28 ,21 ,19 ,12 טסעפ
4, 67, 69, 72, 80, 99, 106, 110, 137, 
4, 166 

 25 גארפ
 21 ,18 טרופקנרפ
 ,37 ,36 ,35 ,33 ,32 ,21 ,25 ,13 גרובשערפ

8 39, 45, 53, 55, 58, 62, 69, 12 76, 
0 105, 106, 107, 111, 112, 113, 116 

 55 ,50 ךיריצ
 110 ,107 ,29 םלהעצ
 126 עצעצ
 32 ,30 אשטאלאק
 78 ,60 יאמאלאק
 52 ,41 אטלאק
 122 שילאק
 106 ןראמאק
 36 ,12 יושאק
 68 תויממוק
 134 אשיאמ ןוק שיק
 64 שורוק שיק
 55 ןיידרוו-ןיילק
 102 עלעצעק
 36 עלארק
 80 .64 באר
 12 אקסור
 125 ,111 ,70 ןאשמאש
 16 ,36 דראגוב"ראש
 157 ,101 קאטאפ-שוראש
 112 ,110 ,102 ,80 ,30 ראווראש
 63 ידאמוש
 105 יפמאטש
 59 ,51 רגנאמ"ענייטש
 49 היפש
 80 ,67 ,62 ביבא לת



 םלוע רכז

 וירוענמ םיקלא ארי ,ןנבר ריקומ ,רקיה ינברהל

 ליז לשיפ יכדרמ רירה

 טסעפ 'במ ל"ז ל-אכימ ר"רה ןב

 ל"ז יילא ףסוי 'ר ת"צה לש ונב

 ו"צי שקאפ ק"קב ךוותה ידומעמ

 ט"בשת ןסינ ח"ר םויב א"תב 'נ

 םיברמ ש"רי ,ח"וצ ףדור ,הלענה ןקסעה ינברהל

 ל"ז רגניזעלש 'יעשי ר"רה

 םסרופמה צ"הגה לש ונב ,שקאפמ רעב רכשי השמ ר"רה זב

 ל"ז םינחמה תלוחמ לעב רגנוזעלש--הפי דוד לארשי יבר

 ל"צז לשיפ 'ילא ףסוי 'רה לש ונתחו

 ןויס ד"כ קרב ינבב ח"לחש

 ה"ע ןושמש ר"ב הקבר לטיג תרמ הבושחה ותגוזו

 רדא ז"ט הרטפנ

 ה"בצנת



+ 

 + קוקוקוקיקדק קיקי קיקיקיקוקיקוקיקיקיקיקוקוקיקוקוקוקוקוקקיקוק

 רכזי בוטה לע

 דרחו ארי ראופמה ינברה לודגה יחא

 א"טילש רפוס לשיפ םירפא יכדרמ 'ר ח"הרה

 ו"יה םהיצלח יאצויו הבושחה ז"ע

 ס"א םימיה לכ םהילהאב ןוכשי 'ולשו םייח

 היח שפנל ןויצ

 םיברמ םימש ארי הרותב גלפומה

 לז ןימינב קחצי יבה
 ו"יה ןייטשרפוק בוד ףסוי ר"רה זב
 ג"לשת טבש 'כ םויב ובאב ףטקנו גרהנ

 ומד םוקני 'ה

 םלשורי ק"היעפ תוחונמה רהב כ"מ

 .ה ב צנ ת

 םילשורי תכרב

 תלחהנה שאר לע אובת

 דסח תולימג תפוק

 שקאפ יאצוי דוגיא י"ע קרב-ינבב הדסונש

 םידבכנה םינקסעה תישארב

 'חיש דניורפ בקעי רמו םיובנזור ןימינב רמ

 רפסה תאצוהל םתרזע דעב
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